JELVÉNYGYÁRTÁSI KERETSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban OPSZ)
Székhely: 1077 Budapest, Király utca 71.
Képviselő: dr. Túros András, Elnök
mint Megbízó;
másfelől
ORNA GIFT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: székhely: 1039 Budapest, Koltói Anna u. 2,
Adószáma: 13690711-2-41.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-868190

E-mail: orna@orna.hu
Bankszámlaszáma: 11713005-20398837-00000000
Képviselő: Nagyné Machovitsch Márta, ügyvezető,
mint Gyártó
a továbbiakban együtt: Felek között a szerződéses kapcsolatuk szabályozásának tárgyában
1,/ A szerződés tárgya:
1.1.

1.2.
1.3

Az OPSZ megbízza a Gyártót, hogy a „POLGÁRŐR SZOLGÁLATI JELVÉNY”-eket az
OPSZ által megadott paraméterekkel a tőlük Gyártónak közvetlenül megküldött igények alapján
legyártsa.
- a jelvények darabára 800,- Ft + ÁFA (25%).
-

A szerződés időtartama:
a szerződés határozatlan időre szól.

A Gyártó a jelen szerződésben meghatározott minőségi feltételekre kötöttséget vállal. Amennyiben
a Megbízó igényére a Gyártó a terméket úgy módosítja, hogy annak a rendeltetésszerű
használhatóságát javítja, illetőleg az alapanyag- és/vagy egyéb lényeges költségek időközbeni
emelkedése ezt indokolja, a Gyártó évente egy alakalommal a jelvények darabárát közös
megegyezéssel módosíthatja. A darabár módosításához tehát a Megbízó előzetes jóváhagyása
szükséges, azonban az áremelkedés nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott,
éves inflációs ráta százalékos mértékét. Amennyiben a gyártáshoz szükséges alapanyagok
bármelyikének éves szinten vett drágulása meghaladja az inflációs ráta kétszeresét, abban az esetben
a Gyártó, a Megbízó előzetes jóváhagyása után kivételesen árat emelhet.
A Gyártó visszamenőleg áremelést nem érvényesíthet. A darabár-módosítás szándékát köteles 30
nappal a tervezett érvénybe lépés előtt jelezni

2./ Felek képviselői a szerződésben:
-

A Megbízó személyes kapcsolattartásra és nyilatkozattételre jogosult megbízottjai: az OPSZ
elnökhelyettesei, alelnökei, illetőleg a budapesti és a megyei területi szövetségek elnökei, akiknek
az egyes megrendelésekben megadott postacímei az adott tétel tekintetében a teljesítés helyét
megalapozzák.

-

Gyártó személyes kapcsolattartásra és nyilatkozattételre jogosult megbízottja: Nagy Ferenc (30942-8060)
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3./ Megrendelés és a Szállítási menete:
-

a megrendeléseket a települések Polgárőr Egyesületei – mint közvetlen MEGRENDELŐK – az
OPSZ honlapjáról letölthető űrlap alapján, azt kitöltve (a pontos darabszám, számlázási cím,
ügyintéző, és annak elérhetősége feltüntetésével) elküldik az illetékes Megyei / Fővárosi
Polgárőr Szövetségnek

-

a Megyei / Fővárosi Polgárőr Szövetség ellenőrzi a beérkezett igények jogosultságát, és ha
azt rendben találta, ellenjegyezte, lebélyegezte, akkor elküldi a Gyártónak mint megrendelést

-

a megrendeléseket a Gyártó csak írásban fogadja el, melynek módjai lehetnek e-mailban,
FAX.on vagy levélben.

-

A szerződés hatálybalépésével egy időben az OPSZ megadja a Gyártónak a jelvények kezdő
sorszámát megyénkénti bontásban.

-

A megkapott induló sorszámok alapján a Gyártó folyamatosan emelkedő sorrendben készíti el
megyénkénti bontásban a felmerülő jelvény igényeket.

-

A Gyártó a Megyei / Fővárosi Polgárőr Szövetségektől megkapott megrendelések alapján
Díjbekérőt küld a MEGRENDELŐ Polgárőr Egyesületeknek

-

az egyesületek a Díjbekérő alapján előre fizetnek (átutalással, banki befizetéssel vagy postai
úton) közvetlenül a Gyártónak

-

az összeg megérkezésekor a Gyártó egy előleg számlát állít ki, és 20 munkanapon belül a
Gyártó köteles a jelvényeket a Megrendelő Egyesületnek (megrendelő lapon megadott
szállítási címre) leszállítani a Megrendelő nevére kiállított végszámlával együtt.

-

a Gyártó szállításonként aktuális postaköltséget számít fel A teljesítés helye (a jelvények
átadásának helye) a megrendelő által a megrendelő lapon megadott szállítási cím.

-

amennyiben a Gyártó a teljesítési határidőt 8 nappal meghaladó késedelembe esik, úgy a
késedelem minden napjára az érintett tétel nettó ellenértékének 1%-át (egy százalékát) kitevő
késedelmi kötbért köteles a Megrendelőnek visszatéríteni.

4./ Reklamáció kezelése, szavatosság és felelősség:
-

a Gyártó a jelvényre egy év garanciát vállal. A garancia csak a termék minőségére
vonatkozik. Helytelen és szakszerűtlen használatból, illetve nem rendeltetésszerű
beavatkozásból (pl.: nem megfelelő szerrel (maró, karcoló, stb. ) történő tisztításból eredő
meghibásodás garanciális reklamációt nem alapoz meg.

-

a rejtett hiba esetén törvényesen előírt határidőn belül a Gyártó köteles azonnal gondoskodni a
hiba kivizsgálásáról, és ha a kifogás megalapozott, akkor a megszüntetéséről intézkedni, illetőleg
a terméket kicserélni.

-

Vis maior: ha a Gyártót a kötelességének teljesítésében vis maior (így különösen: természeti
vagy ipari katasztrófa, háborús-, terror-cselekmények) akadályozta, függetlenül attól, hogy az a
Gyártó vagy valamely beszállítójának érdekkörében jelentkezett, úgy a teljesítési határidő
meghosszabbodik az akadályoztatás idejével és további méltányolható felkészülési idővel. A vis
maiorral egyenértékű a szállítási akadály, üzemzavar, sztrájk, valamint minden előre nem
látható, rendkívüli és nem a Gyártó által okozott körülmény (így például: váratlan állami,
kormányzati intézkedés). Nem tekinthető azonban vis maiornak a Gyártónál vagy a Gyártó
alvállalkozójánál bekövetkező szállítási akadály, vagy üzemzavar, vagy egyéb olyan teljesítést
akadályozó körülmény, ami a Gyártó vagy a Gyártó alvállalkozójának érdekkörében merül fel.
Ha a szállítás vis maiorból, vagy az előbb említett körülményekből kifolyólag nem teljesíthető
vagy teljesítése nem elvárható, úgy ez mentesíti a Gyártót a teljesítési kötelezettsége alól.
Amennyiben a késedelem meghaladja az egy hónapot, a Megrendelő jogosult a szerződéstől
elállni. Ha a szállítási határidő meghosszabbodik vagy a Gyártó mentesül a szállítási
kötelezettség alól, úgy a Megrendelőnek az általa esetlegesen megelőlegezett vételár visszajár,
de nem támaszthat erre alapozott további kártérítési igényt. Vis maiorra és az ezzel egyenértékű
körülményre a Gyártó akkor hivatkozhat, hogy erről a Megrendelőt és Megbízót
haladéktalanul értesíti.
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