Smlouva o poskytnutí služeb
k veřejné zakázce s názvem „Výzkum a vzdělávání v oblasti
produkce, zpracování a konzumace ovoce v jižní Etiopii“, zadávané
v rámci dotační výzvy České rozvojové agentury v Praze,
vedené pod číslem rozhodnutí č. j. 02-ČRA20-02_04 s názvem
„Arba Minch Fruit Value Chain“
Smluvní strany:
objednatel:
Mendelova univerzita v Brně
zastoupený:
prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
se sídlem:
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika
IČO:
62156489
DIČ:
CZ62156489
bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno, Česká
republika
číslo účtu:
XXXXX
(dále jen „objednatel“)
a
zhotovitel:
Česká zemědělská univerzita v Praze
zastoupený:
prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem
se sídlem:
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, Česká republika
IČO:
60460709
DIČ:
CZ60460709
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4
číslo účtu:
XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu ve smyslu ust. § 1746
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 1
Předmět plnění smlouvy a oprávnění zástupci smluvních stran
1.1

Předmět plnění této smlouvy je specifikován v Příloze č. I této smlouvy –
Specifikace předmětu. Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace veřejné
zakázky s názvem „Výzkum a
vzdělávání v oblasti produkce,
zpracování a konzumace ovoce v jižní Etiopii“ zadávané v rámci
projektu nazvaného „Arba Minch Fruit Value Chain“ realizovaného v
letech 2020-2023 (dále jen „předmět plnění“). Zemí příjemce se pro účely této
smlouvy rozumí Etiopie.

1.2

Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:
XXXXX, tel: XXXXX, email: XXXXX
Za zhotovitele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:
XXXXX, tel: XXXXX, email: XXXXX
Článek 2
Cena plnění

2.1.

Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění
celkovou smluvní cenu ve výši
1 941 932 bez DPH. Smluvní cena je
akceptovaná smluvními stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení
sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

2.2.

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí
zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou
v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:
 v roce 2020 částku 328 504 Kč bez DPH; v roce 2020 bude jedno
fakturační období od účinnosti smlouvy do 31. 12. 2020;
 v roce 2021 částku 641 487 Kč bez DPH; na rok 2021 připadnou dvě
fakturační období, první od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021 a druhé od 1. 6.
2021
do
31. 12. 2021;
 v roce 2022 částku 641 487 Kč bez DPH; na rok 2022 dvě fakturační
období, první od 1. 1. 2022 do 31. 5. 2022 a druhé od 1. 6. 2022 do 31. 12.
2022;
 v roce 2023 částku 330 454 Kč bez DPH; na rok 2023 připadnou dvě
fakturační období, první od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2023 a druhé od
1. 6. 2023 do 31. 12. 2023;
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Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude
probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené
zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.
Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním
fakturačním období realizace projektu, tj. ode dne účinnosti smlouvy do
31. 12. 2020, je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro
následující fakturační období provádění předmětu plnění, mohou být
upraveny, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.
2.3.

Smluvní cena zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele související s prováděním
předmětu plnění, např. změny sazby daní, veškeré další poplatky, dále rizika
spojená s vlivy změn kurzů měn, obecný vývoj cen, náklady na zaměstnance,
náklady na pohonné hmoty, či jiné náklady související s dopravou, náklady na
pojištění, ubytování, dále cla, celní poplatky a DPH v zemi příjemce vztahující
se k předmětu plnění apod. Zhotovitel není oprávněn po objednateli požadovat
v souvislosti s realizací předmětu plnění žádnou jinou částku, než částku
uvedenou v odst. 2.1. této smlouvy.

2.4.

Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění této smlouvy
v závislosti na rozhodnutí poskytovatele (ČRA), týkajícího se zejména výše
finančních prostředků přidělených objednateli nebo při nutné změně projektu
stanovené poskytovatelem. V takovémto případě by mohla být upravena platba
zhotoviteli dle odst. 2.1. této smlouvy. O úpravě rozsahu předmětu plnění, či
o konkrétní podobě zúžení předmětu plnění této smlouvy rozhoduje
objednatel, avšak lze jej učinit pouze na základě předchozí poskytovatelem
vynucené a účinné úpravy podmínek smlouvy mezi poskytovatelem (ČRA) a
objednatelem, které mají vliv na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje uzavřít za účelem takovéto vynucené změny s objednatelem
dodatek k této smlouvě, který upraví její obsah. Postup smluvních stran dle
tohoto článku smlouvy nezakládá právo kterékoli smluvní strany na náhradu
škody či ušlého zisku.
Článek 3
Doba realizace a způsob předání předmětu plnění

3.1

Počátek realizace předmětu plnění je stanoven datem nabytí účinnosti této
smlouvy.

3.2

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 11. 2023.
Podrobnější specifikace realizace předmětu plnění je uvedena v přílohách této
smlouvy.

3.3

Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění
oprávněnému zástupci objednatele za 1. fakturační období nejpozději do
15. 1. 2021 a za všechna následující fakturační období vždy nejpozději do
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31. 5. a 31. 12. každého kalendářního roku, v němž je předmět plnění
realizován. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit, doložení
jejich požadovaných výsledků, zhodnocení ve vztahu k plánu projektu,
výstupům a cílům projektu, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně
řízení rizik a závěry a případná doporučení k dalšímu postupu.
Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro
průběžnou zprávu o realizaci projektu. Zpráva bude předložena v českém
jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD,
DVD či flashdisk).
Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu
schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů
od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat,
považuje se zpráva za schválenou). Bude-li objednatel požadovat přepracování
či
doplnění
průběžné
zprávy,
zavazuje
se
zhotovitel
zprávu
doplnit/přepracovat do 2 týdnů ode dne informování a doručit ji objednateli.
Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva
objednatelem schválena.
3.4

Zhotovitel je povinen předložit informaci o plnění předmětu této smlouvy
oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu
a zhodnocení provedených prací nejpozději vždy do 31. 12. každého
kalendářního roku realizace předmětu plnění. Roční zpráva bude zpracována
na objednatelem stanoveném formuláři, a to jak v českém jazyce, tak
v anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v českém jazyce v elektronické
podobě.

3.5

Po ukončení předmětu plnění je zhotovitel povinen předat objednateli
závěrečnou zprávu o realizaci projektu v elektronické podobě, a to nejpozději
do 31. 12. 2023. Tato závěrečná zpráva, bude zpracována na objednatelem
stanoveném formuláři pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to jak v
českém jazyce, tak v anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v českém
jazyce v elektronické podobě.

3.6

Objednatel si vyhrazuje právo písemně požádat o zhotovení zprávy o stavu
realizace předmětu plnění (včetně všech podkladů nezbytných k posouzení
realizace, např. odborných zpráv, primární dokumentace apod.) kdykoliv
i mimo stanovené termíny, nejvýše však dvakrát za kalendářní rok. Zhotovitel
je povinen předložit zprávu o stavu realizace projektu na základě výzvy podle
předchozí věty, do termínu v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem,
nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení této výzvy, a to bezplatně
bez nároku na úhradu nákladů či jiné finanční částky.
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Článek 4
Platební podmínky a fakturace
4.1

Objednatel a zhotovitel se dohodli na fakturaci a úhradě plateb odpovídající
věcnému plnění předmětu smlouvy v souladu s přílohami této smlouvy, vždy
za skutečně realizovanou část plnění, na niž je vázána průběžná zpráva ve
smyslu odst. 3.3. této smlouvy.

4.2

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli fakturu do deseti dnů od
odsouhlasení průběžné zprávy objednatelem. Pokud zhotovitel předá
objednateli fakturu před schválením průběžné zprávy, nebude na ni brán
zřetel. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou
vyhotoveních.

4.3

Každá faktura vystavená zhotovitelem musí mít tyto náležitosti:
 informaci, že se jedná o projekt ZRS ČR pro příslušný rok,


název projektu/předmětu plnění: „Arba Minch Fruit Value Chain“



číslo projektu: 02-ČRA20-02_04



číslo smlouvy,



označení faktury a její číslo,



název a sídlo zhotovitele,



IČO, DIČ, případně číslo registrace zhotovitele,



bankovní spojení,



fakturovaná částka, včetně vyčíslení případné DPH.

4.4

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 30 kalendářních dnů po
jejich obdržení oprávněným zástupcem objednatele.

4.5

Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, nebo nebudou
odpovídat podmínkám a principům této smlouvy. Nová lhůta splatnosti začíná
běžet doručením nové faktury podle odst. 4.4.
Článek 5
Práva a povinnosti smluvních stran

5.1

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění za podmínek a způsobem
v této smlouvě stanoveným.

5.2

Objednatel se zavazuje zaplatit za realizaci předmětu plnění cenu dle čl. 2
a způsobem dle čl. 4 této smlouvy.
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5.3

Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech
okolnostech, které by mohly být na překážku plnění předmětu smlouvy a
navrhovat řešení.

5.4

Zhotovitel se zavazuje při vykonávání všech aktivit podle příloh této smlouvy
postupovat tak, aby nedocházelo k žádným neopodstatněným prodlevám.

5.5

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o jakékoliv změně v právní
subjektivitě a o změně údajů zapsaných v obchodním rejstříku, případně
v podobné evidenci.

5.6

Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provést komplexní kontrolu
probíhajících aktivit projektu, a to kdykoliv, po předchozí domluvě smluvních
stran, v průběhu realizace předmětu plnění nebo v souvislosti s jeho
ukončením. Objednatel má právo přístupu ke všem informacím, dokladům
vztahujícím se k realizaci předmětu plnění a do všech míst v rozsahu
potřebném k provedení této kontroly související s předmětem plnění.

5.7

Zhotovitel se zavazuje při využití výsledků realizace projektu, jehož část je
předmětem této smlouvy, pro účely vědecké, výzkumné a publikační, a při
jakémkoliv podávání informací o projektu třetím stranám, výslovně uvést, že
projekt byl financován ze zdrojů státního rozpočtu České republiky, v rámci
programu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (dále jen
„ZRS ČR“). Všechny publikované materiály a předané výstupy vztahující se
k projektu v průběhu realizace i po ukončení projektu budou označeny logem
ZRS ČR, které bude zhotoviteli poskytnuto objednatelem v elektronické
podobě. Vždy, když zhotovitel použije své logo, musí vedle něj a minimálně ve
stejné velikosti použít i logo ZRS ČR. Zhotovitel se zavazuje při realizaci
projektu dodržovat Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější
prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů,

5.8

Zhotovitel je oprávněn použít k referenčním účelům informaci o účasti na
projektu v rozsahu písemně odsouhlaseném objednatelem.

5.9

Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících
z této smlouvy budou vždy postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti
a jednat tak, aby bylo zachováno a šířeno dobré jméno druhé strany a vyvarují
se takových jednání, která by mohla ohrozit či poškodit dobré jméno druhé
smluvní strany. Dále se zavazují, že žádná ze smluvních stran nezamlčí druhé
smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví během realizace práv
a povinností vyplývajících z této smlouvy a která by mohla jakýmkoli
způsobem ovlivnit nebo změnit záměr předpokládaný touto smlouvou.

5.10

Smluvní strany se zavazují řídit ustanoveními mezinárodní smlouvy
č. 25/2000 Sb. m. s., Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných
činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích.

5.11

Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném
k plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje a
součinnost potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané
údaje použije pouze pro plnění smlouvy.
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5.12

Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy prostřednictvím svých
zaměstnanců, případně i s využitím poddodávek. Zhotovitel ponese plnou
odpovědnost za jednání a opominutí svých zaměstnanců a za řádné provedení
případných poddodávek. Zhotovitel se zavazuje řádně poučit své zaměstnance
a poddodavatele a zajistit, aby při provádění předmětu smlouvy postupovali
s náležitou odbornou péčí.

5.13

Zhotovitel se zavazuje zajistit v místě realizace řízení jednotlivých činností,
vyznačených v příloze této smlouvy, osobami, kterými prokazoval splnění
odpovídajících kvalifikačních kritérií v rámci zadávacího řízení na uzavření
této smlouvy. Činnosti, u kterých nebude podmínka řízení v místě realizace
odpovídajícími osobami splněna, nelze považovat za splněné, včetně činností
na ně navazujících.

5.14

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy v souladu
s právními předpisy platnými a účinnými v Etiopské federativní demokratické
republice. Zhotovitel se zavazuje, že on, případně jeho poddodavatel, bude při
provádění předmětu smlouvy disponovat příslušnými oprávněními či
licencemi, které jsou vyžadovány právními předpisy v zemi příjemce
v souvislosti s realizací předmětu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se
s právními předpisy účinnými v zemi příjemce souvisejícími s realizací
předmětu plnění náležitě seznámil ještě před podpisem této smlouvy a není
mu známo nic, co by mu v realizaci předmětu plnění bránilo, což podpisem
této smlouvy stvrzuje.
Článek 6
Autorská práva

6.1

V případě, že v rámci plnění dle této smlouvy bude zhotovitelem vytvořeno
autorské dílo, uděluje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu
práva na takové dílo (jakož i na jeho jednotlivé části a fáze). Objednatel je
oprávněn užít toto dílo v neomezeném rozsahu všemi způsoby uvedenými
v ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění
pozdějších předpisů, a to bez časového, územního nebo množstevního
omezení. Úplata za poskytnutí takového oprávnění je zahrnuta v ceně uvedené
v odst. 2.1. této smlouvy.

6.2

Zhotovitel prohlašuje a ručí za to, že výstupy nebo jejich jednotlivé součásti
a jakož i výkon práv lze užít a že tyto výstupy neporušují nebo nezasahují
jakýmkoliv způsobem do autorských práv nebo jiných práv duševního nebo
průmyslového vlastnictví třetích osob. Zhotovitel bez zbytečného odkladu
nahradí objednateli na jeho žádost jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku
porušení nebo zásahů do takových práv třetích osob zhotovitelem.

7

Článek 7
Ukončení smlouvy a smluvní pokuty
7.1

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem
ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo
někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při
provádění smlouvy; nebo
b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo
provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných
praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo
c) jestliže vůči majetku zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení,
v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh bude
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení nebo pokud bude konkurs zrušen proto, že majetek je zcela
nepostačující nebo bude zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů nebo pokud bude zhotovitel v likvidaci; nebo
d) v případě podstatného a závažného porušení nebo nedodržení
sjednaných podmínek zhotovitelem, za které se pro tento účel považuje
porušení nebo nedodržení závazků zhotovitele neplněním nebo
opožděným plněním předmětu smlouvy a/nebo závazků uvedených
v čl. 3 této smlouvy a/nebo neumožnění kontroly projektu objednateli
ve smyslu ust. odst. 5.6. smlouvy.

7.2

V případě, že poskytovatel (Česká rozvojová agentura) smlouvu bez udání
důvodu objednateli vypoví či jinak ukončí, může objednatel tuto smlouvu
vypovědět bez udání důvodu též zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden
kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

7.3

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
každou nedokončenou aktivitu a za každý i započatý den prodlení
s dokončením této aktivity v termínu uvedeném v příloze této smlouvy.

7.4

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
každý i započatý den prodlení se splněním každé z následujících povinností:
- odevzdání průběžné nebo roční zprávy v termínech uvedených v odst. 3.3. a
3.4. této smlouvy,
- odevzdání závěrečné zprávy v termínu uvedeném v odst. 3.6. této smlouvy,
- odstraněním reklamované vady dodaného vybavení v termínu uvedeném
v odst. 8.3. této smlouvy.

7.5

Pokud jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy ze strany
objednatele, může objednatel současně s odstoupením od smlouvy uplatnit
nárok na smluvní pokutu z důvodu porušení smluvní povinnosti, které bylo
důvodem objednatele pro odstoupení od této smlouvy, a to ve výši 0,5 %
celkové ceny plnění, uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.
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7.6

Všechny řádně prokázané smluvní pokuty uvedené v tomto článku je zhotovitel
povinen uhradit objednateli do 30 kalendářních dnů po doručení písemného
uplatnění nároku na smluvní pokutu a jejího vyčíslení ze strany objednatele,
pokud v písemném uplatnění smluvní pokuty nebude uveden termín pozdější,
či započtení smluvní pokuty, oproti platbě, kterou má objednatel uhradit
zhotoviteli.

7.7

Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na úhradu vzniklé
škody. Smluvní strany se dohodly, že nebudou aplikovat ust. § 2050
občanského zákoníku.

7.8

V případě výpovědi smlouvy z důvodů, které nespočívají na straně zhotovitele,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu za činnosti, které již byly na
základě této smlouvy zhotovitelem realizovány. Zhotovitel je oprávněn
v takovémto případě vystavit fakturu s konečným vyúčtováním za již
realizované a neuhrazené činnosti.
Článek 8

Odpovědnost smluvních stran, výskyt živelné pohromy a neočekávaný zásah vyšší moci
8.1

Zhotovitel provádí práce v České republice i v zahraničí na vlastní riziko,
vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Objednatel nenese žádnou
odpovědnost za škody vzniklé při řešení projektu nebo v souvislosti s řešením
projektu zhotoviteli ani žádnému dalšímu subjektu.

8.2

V případě výskytu živelné pohromy, epidemie, válečného konfliktu apod.
doloženého vyjádřením příslušného zastupitelského úřadu České republiky
v zemi příjemce, která znemožní další realizaci projektu, ukončí zhotovitel
neprodleně práce a předloží objednateli písemnou zprávu o průběhu řešení
projektu. Její nedílnou součástí bude řádné vyúčtování finančních prostředků,
specifikovaných v odst. 4.1. této smlouvy, a to nejdéle do 30 kalendářních dnů
ode dne, kdy k ukončení prací došlo. V tomto případě bude stanovena výše
úhrady v rozsahu skutečně provedených prací.

8.3

Zhotovitel poskytuje záruku na základě této smlouvy na dodané vybavení
v délce 24 kalendářních měsíců. Záruční doba počne běžet okamžikem
předání předmětného vybavení, na základě písemného předávacího protokolu.
Zhotovitel se v záruční době zavazuje bezplatně odstranit vady dodaného
vybavení smlouvy nejpozději do 40 dnů od doručení oznámení o vadě.
Reklamaci může učinit i zástupce příjemce projektu. Písemné oznámení se
připouští i formou elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu oprávněné
osoby zhotovitele uvedené v čl. 1 odst. 1.2. této smlouvy.
Článek 9
Závěrečná ustanovení

9.1

Práva a povinnosti smluvních stran a veškeré otázky z této smlouvy vyplývající,
pokud nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb.,
9

občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se
dohodly, že ustanovení § 647, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3, § 1765 odst. 1, §
1766, § 1793, § 1794, § 1795, § 1805 odst. 2 a § 1971 občanského zákoníku, se na
právní vztah založený touto smlouvou nepoužijí.
9.2

Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících
z této smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo
opomenutím nepoškodily dobré jméno České republiky.

9.3

Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou
písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.4

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva
jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

9.5

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů v této smlouvě uvedených, včetně dohodnuté ceny.

9.6

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a
s jejím uveřejněním souhlasí. Uveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30
dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

9.7

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem jejího
uveřejnění v registru smluv.

9.8

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 Příloha č. I.: Specifikace předmětu zakázky


Příloha č. II.: Termíny poskytování služeb

 Příloha č. III. Seznam členů realizačního týmu
9.9

Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly
a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne:

V ……………. dne: …………

za objednatele:

za zhotovitele:

Podepsal elektronicky dne 10. 12. 2020
v zastoupení prorektor

Podepsal elektronicky dne 9. 12. 2020

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.

..........................................................

...........................................................

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

rektorka

rektor
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Ing. Mgr. Digitálně
podepsal Ing. Mgr.
Baráková
Kateřina Kateřina
Datum:
Baráková 2020.12.10
17:05:01 +01'00'

Podepsal elektronicky dne 10. 12. 2020

..........................................................
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
děkan LDF
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Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky
Aktivita 1.1 Vstupní analýza a výběr vhodných druhů ovoce pro zavedení do
produkce



Baseline: místně se pěstují asi jen 3 druhy ovoce, neznalost možností diverzifikace
ovocnářské produkce
Plánovaný výsledek aktivity:
o Report z provedeného výzkumu a analýzy vhodných druhů ovoce pro zavedení
do produkce. Analýza pěti ovocných druhů v místě pěstovaných a/nebo do
místní produkce doporučených, včetně jejich vhodných a dostupných odrůd.
o 1 x distribuce reportu mezi stakeholdery projektu
o 1 x zpřístupnění analýzy široké odborné veřejnosti

Popis realizace aktivity:
Bude proveden terénní průzkum, na základě nějž budou zhodnoceny přírodní, sociologické a
kulturní podmínky oblasti.
Report z provedeného výzkumu a analýzy vhodných druhů ovoce pro zavedení do produkce
bude distribuován mezi stakeholdery projektu a zpřístupněn široké odborné veřejnosti.
Aktivita 1.2 Školení farmářů, místních expertů, FTCs, DAs a úředníků v oblasti
diverzifikace druhů pěstovaného ovoce



Baseline: místně se pěstují asi jen 3 druhy ovoce, neznalost možností diverzifikace
ovocnářské produkce
Plánovaný výsledek aktivity:
o 1denní školení expertů-školitelů (ToTs)
2 x 1denní školení v oblasti diverzifikace druhů pěstovaného ovoce pro min. 200
farmářů a expertů

Popis realizace aktivity:
V rámci aktivity proběhne 1 jednodenní školení ToTs, kde experti vyškolí zástupce místních
úřadů a místní zemědělské experty tak, aby tito mohli dále šířit nabyté znalosti ve svých
oblastech. Jednodenní školení bude zahrnovat využití, růst a vývoj, ekologii a propagaci a
pěstování vybraných druhů ovoce.
Dále budou provedeny 2 jednodenní školení v oblasti diverzifikace druhů pěstovaného ovoce
pro 200 cílových farmářů a partnerů.
Aktivita 3.6 Školení místních komunit a osvětová kampaň v tématech důležitosti
konzumace ovoce a diverzifikace stravy ve vztahu k nutriční hodnotě
•
Baseline: neznalost zíkladních dat o složení denní stravy obyvatel Arba Minch Zuria
Woreda, omezená znalost důležitosti dietárních návyků, přínosů ovoce apod.
•

Plánovaný výsledek aktivity:

o

Analýza stravovacích návyků

o

Plán doporučení na zahrnutí diverzifikované ovocné stravy farmářům a expertům
1

o
3 x 1 denní školení na pozitivní změnu stravovacích návyků a zvyků pro zapojení nutričně
bohatého ovoce do jídelníčků pro min. 200 žen
o

Osvětová kampaň na školách pro děti a mládež (min. 400)

o

Distribuce 2000 letáků

Popis realizace aktivity:
Pro analýzu stravovacích návyků bude použita některá z vhodných obecně užívaných metod,
která je vhodným nástrojem pro měření dietní rozmanitosti jednotlivců, ale dá se aplikovat i
pro domácnost. Vstupní sběr dat proběhne pomocí dotazníkové šetření a rozhovorů. Cílovou
skupinou bude přibližně 200 domácností.
Školení na pozitivní změnu stravovacích návyků a zvyků pro zapojení nutričně bohatého ovoce
do jídelníčků proběhne pro min. 200 žen.
Osvětová kampaň na školách pro děti a mládež proběhne na třech místních školách v obcích
Kolla Shara, Chano Mile, Chano Dorga nebo Chano Chelleba celkem se bude přímo dotýkat
minimálně 400 žáků/studentů. Osvěta bude apelovat na důležitost rozmanité stravy a
konzumace ovoce v jídelníčku. Celkem bude dále distribuováno alespoň 2000 ks letáků
informujících o důležitosti konzumace ovoce.
Aktivita 4.1 Analýza dostupných ovocných produktů na etiopském trhu a tržním
potenciálu ovocných produktů



Baseline: neexistence analýzy trhu ovocných produktů na etiopském trhu
Plánovaný výsledek aktivity:
o Analýza trhu s ovocem a ovocnými produkty na etiopském a zahraničním trhu
a posouzení tržního potenciálu ovocných produktů

Popis realizace aktivity:
Aktivita bude navázána přímo na aktivity 1.1 a 1.2, v rámci kterých proběhne identifikace
vhodných ovocných druhů pro zvýšení diverzity místních ovocných sadů.
Proběhne terénní průzkum, v rámci nějž budou získána data o nabídce a cenách ovoce a
ovocných produktů v regionu SNNPR.
Analýza bude obsahovat zprávu o situaci etiopského trhu s ovocem (rozsah do 10 stran) a
zpracovaný socioekonomický profil místních farmářů.
Aktivita 4.3 Poskytnutí mikrograntů vybraným producentům na realizaci
vlastního podnikatelského záměru a monitoring dosažených výsledků



Baseline: Nula poskytnutých mikrograntů
Plánovaný výsledek aktivity:
o Poskytnutí min. 4 mikrograntů vybraným subjektům na realizaci vlastního
podnikatelského záměru
o Follow-up a monitoring subjektů

Popis realizace aktivity:

2

Vyškolené místní subjekty i jednotlivci, kteří se zabývají produkcí nebo zpracováním ovoce se
budou moci přihlásit se svými business plány o poskytnutí mikrograntu. Jejich business plány
budou vyhodnoceny a budou vybrány 4 nejvhodnější k podpoře udělením mikrograntu.
Vybraným subjektům následně budou poskytnuty 4 mikrogranty. Příjemci grantů budou dále
podporováni nejen grantem samotným, ale i návaznými konzultačními a podpůrnými službami
projektového týmu. Mikrogranty nebudou hrazeny z financí určených na subdodavatelské
služby.

3

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí služeb

Příloha č. 2 Termíny poskytování služeb
Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Sídlo:

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupena:

prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou

IČO / DIČ:

62156489 /CZ 62156489

ID datové schránky:

85ij9bs

Název veřejné zakázky:

Výzkum a vzdělávání v oblasti produkce, zpracování
konzumace ovoce v jižní Etiopii

Druh veřejné zakázky:

Služby - Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

Projekt:

„Arba Minch Fruit Value Chain“, registrační číslo projektu: 02ČRA20-02_04.

a

Termín plnění:
Aktivita 1.1 Vstupní analýza a výběr vhodných druhů ovoce pro zavedení do produkce:
31.12.2020 jako celek
Aktivita 1.2 Školení farmářů, místních expertů, FTCs, DAs a úředníků v oblasti diverzifikace
druhů pěstovaného ovoce
Jednodenní školení pro zástupce místních úřadů a místní zemědělské experty včetně distribuce manuálu:
31.12.2020
Jednodenní školení pro farmáře v oblasti diverzifikace druhů pěstovaného ovoce, minimálně 100
farmářů a expertů (2020): 31.12.2020
Jednodenní školení pro farmáře v oblasti diverzifikace druhů pěstovaného ovoce, minimálně 100
farmářů a expertů (2021): 30.11.2021
Aktivita 3.6 Školení místních komunit a osvětová kampaň v tématech důležitosti konzumace ovoce
a diverzifikace stravy ve vztahu k nutriční hodnotě
o

Vypracovaná analýza stravovacích návyků a IDDS analýza: 31.12.2020

o Vypracovaný výživový plán včetně zahrnutí diverzifikované ovocné stravy farmářům a expertům:
31.12.2020







školení na pozitivní změnu stravovacích návyků a zvyků pro zapojení nutričně bohatého ovoce
do jídelníčků pro min. 200 žen (2021): 30.11. 2021
školení na pozitivní změnu stravovacích návyků a zvyků pro zapojení nutričně bohatého ovoce
do jídelníčků pro min. 200 žen (2022): 30.11. 2022
školení na pozitivní změnu stravovacích návyků a zvyků pro zapojení nutričně bohatého ovoce
do jídelníčků pro min. 200 žen (2023): 30.11. 2023
Osvětová kampaň ve škole Chano Mile pro děti a mládež (min. 150 osob) 30.11.2021
Osvětová kampaň ve škole Kolla Shara pro děti a mládež (min. 150 osob) 30.11.2022

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí služeb






Osvětová kampaň ve škole Chano Dorga nebo Cha Chelleba pro děti a mládež (min. 150 osob)
30.11.2023
Příprava letáků o důležitosti konzumace ovoce a ovocných produktů: 31.12.2020
Distribuce letáků o důležitosti konzumace ovoce a ovocných produktů (prvních 1000 ks) :
30.11.2021
Distribuce letáků o důležitosti konzumace ovoce a ovocných produktů (dalších 1000 ks) :
30.11.2022

Aktivita 4.1 Analýza dostupných ovocných produktů na etiopském trhu a tržním potenciálu
ovocných produktů:
31.12.2020 jako celek
Aktivita 4.3 Poskytnutí mikrograntů vybraným producentům na realizaci vlastního
podnikatelského záměru a monitoring dosažených výsledků
Analýza a výběr čtyř vhodných subjektů pro poskytnutí mikrograntů: 30.11.2022
Poskytnutí čtyř mikrograntů vybraným subjektům na realizaci vlastního podnikatelského záměru:
31.9.2023

Příloha č. 3 Smlouvy o poskytnutí služeb

Příloha č. 6
Seznam členů realizačního týmu
Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Sídlo:

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupena:

prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou

IČO / DIČ:

62156489 /CZ 62156489

ID datové schránky:

85ij9bs

Název veřejné zakázky:

Výzkum a vzdělávání v oblasti produkce, zpracování
konzumace ovoce v jižní Etiopii

Druh veřejné zakázky:

Služby - Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

Projekt:

„Arba Minch Fruit Value Chain“, registrační číslo projektu: 02ČRA20-02_04.

a

Garant aktivity 1.1 a 1.2:
XXXXX, tel. kontakt: XXXXX, e-mail. kontakt: XXXXX
Garant aktivity 4.1 a 4.3:
XXXXX, tel. kontakt: XXXXX, e-mail. kontakt: XXXXX
Garant aktivity 3.6:
XXXXX, tel. kontakt: XXXXX, e-mail. kontakt: XXXXX

…..…………………..…………………………………………..
Podpis oprávněné osoby

