
Všeobecné nákupné podmienky 
spoločnosti Prangl Gesellschaft m.b.H. a s ňou prepojených spoločností 

pre subdodávateľov 
(pracovné plošiny, žeriavové a prepravné výkony a služby)

(Od: Júla 2018)

I. Rozsah platnosti

1. Tieto všeobecné nákupné podmienky platia pre všetky zákazky spoločnosti Prangl Gesellschaft m.b.H. a s ňou prepo-
jenými spoločnosťami (ďalej len “Prangl”) zadané subdodávateľom za poskytovanie pracovných strojov alebo realizáciu 
žeriavových, zdvíhacích a/alebo prepravných výkonov a služieb, pokiaľ nebolo výslovne a písomne dohodnuté inak. Tieto 
všeobecné nákupné podmienky dopĺňajú podmienky špecifikované v jednotlivej objednávke. V prípade rozporu majú pod-
mienky jednotlivej objednávky prednosť pred týmito všeobecnými nákupnými podmienkami.

2. Aktuálnu verziu týchto všeobecných nákupných podmienok v čase uzatvorenia zmluvy môžete nájsť aj na internete, na 
adrese www.prangl.at.

3. Realizácia zákazky subdodávateľom znamená v každom prípade uznanie týchto predložených “Všeobecných nákupných 
podmienok”.

4. Protichodné všeobecné obchodné podmienky subdodávateľa sa nestanú obsahom zmluvy, a to ani v tom prípade, ak ich 
spoločnosť Prangl dostane ešte pred začatím obchodného vzťahu.

5. Tieto “Všeobecné nákupné podmienky” sa vzťahujú aj na budúce dodávky a plnenia zo strany subdodávateľa, a to aj v tom 
prípade, ak sa na ne pri objednávke opakovane neodkáže.

II. Pridelenie zákazky

1. Objednávky sú záväzné len vtedy, ak sú odoslané na formulári spoločnosti Prangl a ak sú riadne podpísané. Subdodávateľ 
musí objednávky bezodkladne potvrdiť. Ak subdodávateľ potvrdí spoločnosti Prangl objednávku viac ako 5 pracovných dní 
po doručení objednávky, má spoločnosť Prangl právo sa rozhodnúť, či sa napriek tomu cíti byť viazaná touto objednávkou, 
a teda či umožní takúto zmluvu uzavrieť alebo nie.

2. Objednávka, potvrdenie zákazky alebo akékoľvek iné dokumenty vyžadujú písomnú formu, inak sú neplatné. To platí aj pre 
zmeny a doplnenia.



III. Cena

Dohodnuté ceny sú v prípade pochybností pevnými cenami, ku ktorým je nutné pripočítať príslušnú zákonnú sadzbu dane 
z pridanej hodnoty.

1. V prípade dodatočných služieb v súvislosti so zákazkou, s ktorými sa v objednávke nepočítalo, platia v zásade rovnaké 
podmienky ako v pôvodnej zákazke, pokiaľ sa v jednotlivých prípadoch nedohodne niečo iné.

IV. Poskytovanie pracovných strojov (bez obslužného a prevádzkového personálu)

1. Ak subdodávateľ prenechá spoločnosti Prangl na používanie strojové zariadenia, čiže predovšetkým pracovné plošiny, 
žeriavy alebo podobné, subdodávateľ zaručuje, že tieto zariadenia sú riadne udržiavané a ošetrované, že tieto zariadenia 
boli kontrolované v súlade s príslušnými právnymi predpismi a platnými pravidlami technológie a že sú tak tieto zariadenia 
pripravené na prevádzku a plne funkčné.

2. Pokiaľ nie je výslovne a písomne dohodnuté inak, bude zariadenie dodané na miesto použitia na riziko subdodávateľa. 
 Dodanie musí byť vykonané včas tak, aby boli zariadenia pripravené na použitie na mieste používania v prvý deň používania 
na začiatku pracovnej zmeny.

3. V prípade, že bude zariadenie k dispozícii neskôr, zodpovedá subdodávateľ za všetky škody spôsobené spoločnosti 
Prangl; to platí aj pre škody (prestoje, penále a iné), ktoré by vznikli tretím stranám a za ktoré by bola spoločnosť Prangl 
zodpovedná.

4. V rámci odovzdávania sa vytvorí odovzdávací protokol, ktorý zaznamenáva stav každého zariadenia pri jeho odovzdaní. Pri 
vrátení sa do protokolu opäť zadokumentuje stav každého zariadenia.

5. Počas používania sú zariadenia kontrolované zamestnancami spoločnosti Prangl. Olej a palivo dopĺňa spoločnosť Prangl 
na vlastné náklady.

6. V prípade, že by došlo k poruche, ktorú nemôže odstrániť spoločnosť Prangl na mieste, oznámi spoločnosť Prangl sub-
dodávateľovi číslo zariadenia, typ zariadenia a typ poruchy. Subdodávateľ potom – po konzultácii so spoločnosťou Prangl 
– okamžite vykoná nevyhnutné kroky potrebné na opravu poruchy alebo sa postará o výmenu zariadenia.

7. V prípade, ak poruchu zariadenia nespôsobilo nič, za čo by zodpovedala spoločnosť Prangl, odpadá (pomerný) nárok na 
úhradu za príslušné zariadenie, kým subdodávateľ opraví poruchu alebo dodá na miesto vhodné náhradné zariadenie.

8. Spoločnosť Prangl je oprávnená prevádzkovať a obsluhovať zariadenia poskytované subdodávateľom pomocou vlastného 
personálu alebo prenechať tieto zariadenia aj tretím stranám.

9. Subdodávateľ musí tieto zariadenia pri vrátení skontrolovať a spoločnosť Prangl okamžite, najneskôr do piatich pracovných 
dní od vrátenia, informovať o akýchkoľvek prípadných škodách, ktoré presahujú prirodzené opotrebovanie, a ktoré boli 
podľa názoru subdodávateľa spôsobené zavinením spôsobeným spoločnosťou Prangl, aby umožnil spoločnosti Prangl 
včasné skontrolovanie a preskúmanie škody.

10. Za škody, ktoré boli na prenechaných zariadeniach spôsobené spoločnosťou Prangl alebo tretími stranami počas doby 
prenechania, spoločnosť Prangl iba v prípade zavinenia. Zodpovednosť spoločnosti Prangl je obmedzená na vecné škody. 
V prípade, že zariadenie nemožno okamžite opäť použiť v dôsledku poškodenia, spoločnosť Prangl nenesie žiadnu zod-
povednosť za ušlý zisk; v takomto prípade nemožno voči spoločnosti Prangl nárokovať žiadny nárok na náhradu nákladov 
na údržbu rezervných vozidiel.

11. V ostatných bodoch platia zákonné ustanovenia pre odplatné poskytnutie zariadení, predovšetkým ustanovenia § 663 a 
nasl. Občianskeho zákonníka.

V. Poskytovanie žeriavových alebo zdvíhacích služieb prostredníctvom subdodávateľa

1. Subdodávateľ vykonáva práce, ktoré mu boli pridelené v rámci zadania nezávisle a na vlastnú zodpovednosť, čiže používa 
svoj vlastný personál, vlastné zariadenia/stroje a na základe vlastných odborných znalostí. Subdodávateľ je ako zmluvný 
dodávateľ zodpovedný za úspešné a riadne poskytnutie svojich výkonov a služieb.

2. Pokiaľ nie je výslovne a písomne dohodnuté inak, budú zariadenia/stroje dodané na miesto použitia na riziko subdodá-
vateľa. Dodanie musí byť vykonané včas tak, aby boli zariadenia pripravené na použitie na mieste používania v prvý deň 
používania na začiatku pracovnej zmeny. To isté platí pre zamestnancov subdodávateľa.

3. V prípade, že budú zariadenia/stroje/zamestnanci subdodávateľa k dispozícii až neskôr, zodpovedá subdodávateľ za 
 všetky škody vzniknuté spoločnosti Prangl v dôsledku tohto omeškania; to platí aj pre škody (prestoje, penále a iné), ktoré 
by vznikli tretím stranám a za ktoré by bola spoločnosť Prangl zodpovedná.

4. Subdodávateľ ubezpečuje, že nasadí iba takých zamestnancov, ktorí sú oboznámení s dohodnutými, resp. plánovanými  
prácami so žeriavom alebo zdvíhacími prácami v súvislosti s objednávkou. Zamestnanci poverení subdodávateľom musia 
spĺňať požadovanú formálnu kvalifikáciu (napr. žeriavovú licenciu, preukaz vysokozdvižného vozíka a iné) a majú  dostatočné 
relevantné praktické skúsenosti z iných úloh.

5. Príslušný zamestnanec subdodávateľa na mieste je pred začatím práce povinný vykonať bezpečnostnú kontrolu zariadenia 
a v bezprostrednom pracovnom priestore zariadenia a zdokumentovať ho, ako aj počas prevádzky nosiť pracovné odevy 
a osobné ochranné prostriedky (bezpečnostná obuv, prilba atď.).

6. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, vykoná objednávateľ priviazanie a odviazanie viazacích pripevňovacích prostriedkov 
prepravovaného tovaru na vlastné riziko.

7. Pokiaľ sú subdodávateľovi v súvislosti s objednávkou poskytnuté údaje o hmotnosti a hodnote tovaru, ktorý je nutné zdvih-
núť, berie subdodávateľ na vedomie, že sa tieto údaje, ak nie je výslovne ubezpečené inak, týkajú údajov zákazníka, ktoré 
spoločnosť Prangl nepreveruje a ktoré spoločnosť Prangl vopred ani nie je schopná preveriť. Preto je pri uzatváraní poistenia 
na účely zdvíhania tovarov na základe týchto údajov nutné o to viac dbať na to, aby bola vylúčená námietka podpoistenia.



8. Ak nie je dohodnuté inak, zabezpečí spoločnosť Prangl alebo objednávateľ spoločnosti Prangl, aby mal zamestnanec sub-
dodávateľa v prípade potreby na mieste nasadenia vhodne vyškoleného navigátora. Platí to vždy vtedy, ak vodič žeriavu 
nemá neustále počas celého zdvíhacieho procesu pod dohľadom tovar, ktorý sa má zdvíhať.

9. Pokiaľ spoločnosť Prangl alebo objednávateľ spoločnosti Prangl v súvislosti s nasadením výslovne alebo implicitne vydá 
technické inštrukcie o pracovných procesoch, nezbavuje to subdodávateľa jeho povinnosti kriticky posudzovať takéto 
 pokyny na základe vlastných odborných znalostí a skúseností a v prípade potreby prerušiť alebo odmietnuť vykonanie tých-
to zdvíhacích prác, ak sa na základe svojich skúseností a podľa vlastného uváženia počas procesu ukáže, že vykonanie 
alebo pokračovanie plánovaného procesu zdvíhania predstavuje pre seba alebo pre iné osoby alebo tovary neprimerané 
riziko. To platí aj v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a iných prípadov vyššej moci. V takom prípade sa 
budú subdodávateľ a spoločnosť Prangl spoločne usilovať o alternatívne riešenie na základe vzájomnej dohody.

10. Subdodávateľ zodpovedá voči spoločnosti Prangl spravidla za všetky škody, ktoré on alebo jeho zamestnanci či spolu-
pracovníci spôsobili úmyselne. Platí to nielen pre vecné škody, ale aj pre akékoľvek majetkové škody (vrátane všetkých 
prípadných pokút tretích strán), pokiaľ je spoločnosť Prangl za tieto škody zodpovedná sama. Akékoľvek obmedzenie 
zodpovednosti subdodávateľa pre prípad iba ľahkej alebo nevedomej nedbalosti s poistným krytím musí byť v každom 
jednotlivom prípade výslovne dohodnuté so spoločnosťou Prangl. Obmedzenie zodpovednosti stanovené vo všeobecných 
obchodných podmienkach subdodávateľa v žiadnom prípade nepredstavuje takúto výslovnú dohodu.

11. V ostatných prípadoch sa uplatnia zákonné ustanovenia pre zmluvy o dielo, najmä § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

VI. Poskytovanie prepravných služieb subdodávateľom

1. Ak subdodávateľ vykonáva pre spoločnosť Prangl prepravnú zákazku, je subdodávateľ povinný, pokiaľ nie je výslovne 
 dohodnuté inak, získať všetky potrebné povolenia na prepravu.

2. Odchylne od CMR a iných štandardných odvetvových ustanovení výslovne platí, že subdodávateľ zodpovedá voči spoloč-
nosti Prangl v rovnakom rozsahu ako zodpovedá spoločnosť Prangl svojmu zákazníkovi. Ohraničenie obmedzenia zodpo-
vednosti podľa CMR sa nevzťahujú najmä na tie prepravy, ktoré pre spoločnosť Prangl vykonáva subdodávateľ.

3. Pokiaľ sú subdodávateľovi v súvislosti s objednávkou poskytnuté údaje o hmotnosti a hodnote prepravovaného tovaru, 
berie subdodávateľ na vedomie, že sa tieto údaje, ak nie je výslovne ubezpečené inak, týkajú údajov zákazníka, ktoré spo-
ločnosť Prangl nepreveruje a ktoré spoločnosť Prangl vopred ani nie je schopná preveriť. Preto je pri uzatváraní dopravného 
poistenia na základe týchto údajov nutné o to viac dbať na to, aby bola vylúčená námietka podpoistenia.

4. Subdodávateľ zodpovedá voči spoločnosti Prangl spravidla za všetky škody, ktoré on alebo jeho zamestnanci či spolu-
pracovníci spôsobili úmyselne. Platí to nielen pre vecné škody, ale aj pre akékoľvek majetkové škody (vrátane všetkých 
prípadných pokút tretích strán), pokiaľ je spoločnosť Prangl za tieto škody zodpovedná sama. Prípadné obmedzenie 
zodpovednosti subdodávateľa pre prípad iba ľahkej alebo nevedomej nedbalosti s poistnou sumou musí byť v každom 
jednotlivom prípade výslovne dohodnuté so spoločnosťou Prangl. Obmedzenie zodpovednosti stanovené vo všeobecných 
obchodných podmienkach subdodávateľa v žiadnom prípade nepredstavuje takúto výslovnú dohodu. 

5. V ostatných prípadoch sa uplatnia zákonné ustanovenia pre prepravné zmluvy, najmä paragrafy 610 a nasl. Obchodného 
zákonníka, ako aj CMR. 

VII. Poskytovanie sprievodných služieb subdodávateľom

1. Ak subdodávateľ pre spoločnosť Prangl poskytuje v súvislosti s prepravou aj sprievodné služby, musí pred každým odjaz-
dom medzi vodičom prepravného vozidla a vodičom každého sprievodného vozidla zabezpečiť, aby bola počas jazdy 
zaručená dostatočná komunikácia. Následne to musí byť zaručené aj počas celého trvania jazdy.

2. Subdodávateľ musí zabezpečiť, aby boli počas jazdy dodržané všetky právne predpisy, ako v jednotlivých prípadoch aj 
všetky podklady, ktoré je nutné dodržiavať v súlade s povolením jazdy.

3. Okrem zabezpečenia dopravy smerom vpred alebo vzad je subdodávateľ tiež povinný zabezpečiť pomoc vodičovi vozidla, 
ktoré má byť sprevádzané, na kritických miestach na ceste (napr. na kruhovom objazde) v podobe navigátora.

4. Subdodávateľ zodpovedá voči spoločnosti Prangl spravidla za všetky škody, ktoré on alebo jeho zamestnanci či spolu-
pracovníci spôsobili úmyselne. Platí to nielen pre vecné škody, ale aj pre akékoľvek majetkové škody (vrátane všetkých 
prípadných pokút tretích strán), pokiaľ je spoločnosť Prangl za tieto škody sama zodpovedná. Akékoľvek obmedzenie 
zodpovednosti subdodávateľa pre prípad iba ľahkej alebo nevedomej nedbalosti s poistnou sumou musí byť v každom 
jednotlivom prípade výslovne dohodnuté so spoločnosťou Prangl. Obmedzenie zodpovednosti stanovené vo všeobecných 
obchodných podmienkach subdodávateľa v žiadnom prípade nepredstavuje takúto výslovnú dohodu.

VIII. Povinnosti subdodávateľa týkajúce sa jeho zamestnancov

1. Subdodávateľ sa zaväzuje oznámiť spoločnosti Prangl pred realizáciou zákazky kompetentnú kontaktnú osobu, ktorú môže 
spoločnosť kontaktovať na účely rýchleho riešenia problémov a poskytovania informácií pred poskytnutím plnenia alebo aj 
 počas realizácii zákazky. Zmeny kontaktnej osoby (napr. zástupcu počas dovolenky) je nutné spoločnosti Prangl včas oznámiť.

2. Na splnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy so spoločnosťou Prangl sa subdodávateľ zaväzuje používať a nasa-
diť iba tých zamestnancov, ktorí majú požadovanú odbornú kvalifikáciu, ako aj dostatočné skúsenosti s príslušnou úlohou. 
Príslušní zamestnanci musia byť ľudsky aj jazykovo schopní koordinovať svoje činnosti so zamestnancami spoločnosti 
Prangl a iných spoločností na mieste výkonu práce a komunikovať s nimi. Ak tomu tak nie je, je spoločnosť Prangl opráv-
nená požadovať od subdodávateľa, aby na miesto výkonu práce poslal iného zamestnanca, pričom dodatočné náklady s 
tým spojené alebo vzniknuté škody znáša subdodávateľ; platí to aj pre škody (prestoje, penále atď.), ktoré by vznikli tretím 
stranám a za ktoré je spoločnosť Prangl zodpovedná.



3. Subdodávateľ v rámci realizácie príslušnej zákazky vykoná podľa vlastnej vôle a porozumenia spoločnosti Prangl samostatné, 
nezávislé, jasne ohraničiteľné a v príslušnej objednávke bližšie definované (čiastkové) výkony a služby, za ktorých úspešnú 
 realizáciu je samostatne zodpovedný subdodávateľ. Subdodávateľ je naďalej počas celého nasadenia plne oprávnený a povinný 
 vydávať pokyny svojim zamestnancom. Subdodávateľ musí preto tiež primerane zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov 
v oblasti pracovného práva (pracovný čas a odmeňovanie, ochranu pracovníkov atď.) vo vzťahu k svojim zamestnancom; a to 
aj v súlade s akýmikoľvek koordinačnými povinnosťami zúčastnených spoločností v mieste  nasadenia. Subdodávateľ musí tiež 
dbať na to, aby jeho zamestnanci dodržiavali osobitné bezpečnostné predpisy na  mieste nasadenia. Spoločnosť Prangl zabez-
pečí, aby boli takéto špecifické bezpečnostné predpisy oznámené subdodávateľovi v dostatočnom predstihu.

4. Bez ohľadu na výhradnú zodpovednosť subdodávateľa za svojich zamestnancov, subdodávateľ tiež spoločnosti Prangl 
zaručuje, že svojim zamestnancom bude vyplácať mzdu v súlade so zákonnými, kolektívnymi, zmluvnými alebo individuál-
nymi zmluvnými ustanoveniami a že odviedol všetky s tým spojené dane, odvody a príspevky na sociálne zabezpečenie, 
ak sú vo sfére zodpovednosti subdodávateľa.

5. Subdodávateľ tiež zaručuje, že zamestnanci, ktorých nasadil, majú príslušné povolenia potrebné na trhu práce na prísluš-
nom mieste nasadenia. V prípade, že tieto povolenia nemá k dispozícii, čo spôsobí oneskorenie alebo iné znevýhodnenie, 
subdodávateľ zodpovedá za všetky vzniknuté škody s tým spojené; platí to aj pre škody (prestoje, penále atď.), ktoré boli 
spôsobené tretím stranám a za ktoré je spoločnosť Prangl zodpovedná.

6. Na vyžiadanie spoločnosti Prangl musí v individuálnych prípadoch subdodávateľ bezodkladne poskytnúť všetky doklady 
týkajúce sa mzdy a platov zamestnancov nasadených subdodávateľom, vrátane dokladov o odvedených a uhradených 
daniach, odvodoch a zaplatených príspevkoch na sociálne zabezpečenie, ako aj dokladov o tom, že títo zamestnanci 
môžu pracovať v mieste nasadenia; a to v prípade potreby priamo dotknutému úradu. V rozsahu požadovanom zákonom 
musí mať subdodávateľ tieto dokumenty k dispozícii aj priamo na mieste.

7. Vyššie uvedené body týkajúce sa nasadených zamestnancov sa uplatňujú tak na zamestnancov priamo zamestnaných 
subdodávateľom, ako aj na všetkých ostatných pracovníkov, ktorí z akéhokoľvek právneho dôvodu pracujú pre subdodá-
vateľa pri realizácii zmluvy so spoločnosťou Prangl.

IX. Živnostenské oprávnenie subdodávateľa

1. Subdodávateľ ubezpečuje, že je oprávnený poskytovať služby ponúkané pre spoločnosť Prangl v súlade so živnostenským 
zákonom, ako aj akýmikoľvek inými relevantnými právnymi predpismi. Subdodávateľ to musí spoločnosti Prangl v jednotli-
vých konkrétnych prípadoch na vyžiadanie aj preukázať.

X. Poistenie

1. Pokiaľ subdodávateľ prenechá spoločnosti Prangl na používanie pracovné stroje, najmä pracovné plošiny, žeriavy alebo 
podobné, zaväzuje sa, že pre spoločnosť Prangl v jeho vlastnom mene a na jeho vlastný účet uzatvorí poistenie proti 
poškodeniu či rozbitiu stroja, pričom regres poistenia je voči spoločnosti Prangl obmedzený na úmysel a akúkoľvek spolu- 
účasť je nutné so spoločnosťou Prangl vopred dohodnúť.

2. Pokiaľ subdodávateľ poskytuje pre spoločnosť Prangl žeriavové alebo zdvíhacie výkony a služby, subdodávateľ zabezpe-
čuje, že na základe svojho poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkovou a podnikateľskou činnosťou dis-
ponuje dostatočným poistným krytím, ktoré predstavuje vecné škody a škody na majetku až do výšky 5 miliónov EUR na 
jednotlivý škodový prípad. Subdodávateľ je povinný toto preukázať na vyžiadanie spoločnosti Prangl, predložením poistnej 
zmluvy. V prípade, že je poistné krytie nižšie, subdodávateľ o tom musí spoločnosť Prangl pred prijatím objednávky infor-
movať a v jednotlivých prípadoch sa so spoločnosťou Prangl dohodnúť na tom, či subdodávateľ má tieto žeriavové alebo 
zdvíhacie služby napriek tomu realizovať alebo nie.

3. Pokiaľ subdodávateľ poskytuje pre spoločnosť Prangl prepravné služby, subdodávateľ zabezpečuje, že na základe svojho 
poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkovou a podnikateľskou činnosťou a/alebo prepravného poiste-
nia disponuje dostatočným poistným krytím, ktoré predstavuje vecné škody a škody na majetku až do výšky 5 miliónov 
EUR na jednotlivý škodový prípad. Subdodávateľ je povinný toto preukázať na vyžiadanie spoločnosti Prangl, predložením 
 poistnej zmluvy. V prípade, že je poistné krytie nižšie, subdodávateľ o tom musí spoločnosť Prangl pred prijatím objednávky 
informovať a v jednotlivých prípadoch sa so spoločnosťou Prangl dohodnúť na tom, či subdodávateľ má tieto prepravné 
služby napriek tomu realizovať alebo nie. Pri uzatváraní osobitného prepravného poistenia v individuálnych prípadoch musí 
subdodávateľ so svojím poisťovateľom výslovne dohodnúť, že sa poisťovateľ vzdáva námietky podpoistenia.

XI. Účtovníctvo a fakturácia

1. Základy pre vyúčtovanie poskytnutých plnení a služieb tvoria preberacie listy, resp. výkazy pracovného času, ktoré sú pod-
písané príslušnými zodpovednými zamestnancami spoločnosti Prangl a ktoré musia byť priložené k faktúram. Faktúra musí 
obsahovať aj príslušné číslo objednávky spoločnosti Prangl.

2. Predpokladom pre nastúpenie splatnosti je splnenie všetkých formálnych náležitostí uvedených v Zákone o dani z pridanej 
hodnoty a v objednávke, vrátane týchto “Všeobecných nákupných podmienok”.

3. Zákaznícke údaje týkajúce sa objednávok sú uložené prostriedkami elektronického spracúvania údajov, sú štatisticky spracú-
vané a interne prenášané zamestnancom a v prípade potreby koncernovým spoločnostiam skupiny Prangl, k čomu ob-
jednávateľ udeľuje svoj súhlas pri podpise zmluvy. Dôverné zaobchádzanie s týmito údajmi v zmysle GDPR je samozrejme 
zaručené. Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že osobné údaje, ktoré oznámil, môže spoločnosť Prangl získavať, spracúvať 
a využívať na účely vlastného marketingu voči objednávateľovi ako zákazníkovi (napríklad zriadením zákazníckeho súboru, 
zasielaním newslettra a informácií atď.). Tento súhlas môže objednávateľ kedykoľvek odvolať s účinnosťou do  budúcnosti.



4. NEAPLIKUJE SA.
5. Pohľadávky subdodávateľa voči spoločnosti Prangl nesmú byť postúpené na tretie strany (zákaz cesie) s výnimkou prípa-

dov, ak spoločnosť Prangl toto postúpenie výslovne písomne schváli.
6. Spoločnosť Prangl je oprávnená započítať vlastné pohľadávky voči pohľadávkam subdodávateľa. Naopak, subdodávateľ 

nie je oprávnený, započítať vlastné pohľadávky voči pohľadávkam spoločnosti Prangl.
7. Subdodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť spoločnosti Prangl zmeny názvu alebo adresy spoločnosti a ban-

kových údajov.

XII. Úhrada a platba

1. Ak sa neprijala žiadna iná dohoda, vykonávajú sa platby do 14 dní po riadnom vystavení faktúry.
2. Spoločnosť Prangl je až do odstránenia závad a nedostatkov plnenia a služieb oprávnená čiastočne alebo úplne zadržať 

platby.
3. Platby zo strany spoločnosti Prangl nepredstavujú žiadne uznanie toho, že dodávky a služby boli dodané v súlade so 

zmluvou.

XIII. Objednávkové dokumenty

1. Výkresy, návrhy a dokumenty, ktoré spoločnosť Prangl sprístupnila subdodávateľom priebehu zmluvného vzťahu, zostávajú 
majetkom spoločnosti Prangl a nemôžu byť použité žiadnym iným spôsobom. Po úspešnej realizácii objednávky je nutné 
tieto bez vyzvania vrátiť spoločnosti Prangl.

XIV. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

1. Subdodávateľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o detailoch obchodov uzatvorených so spoločnosťou Prangl – 
ako sú napríklad ceny, typ a počet dodaných zariadení – predovšetkým pred konkurentmi spoločnosti Prangl.

XV. Čiastočná neplatnosť

1. V prípade, ak by sa nejaké ustanovenie týchto “Všeobecných nákupných podmienok” stalo v minulosti alebo v budúcnosti 
neplatné – a to z akéhokoľvek dôvodu – nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. V tomto prípade sa uplatňujú 
pravidlá, ktoré z ekonomického hľadiska čo možno najviac zodpovedajú pôvodnému zamýšľanému cieľu.

XVI. Použiteľné rozhodné právo, súdna príslušnosť

1. Uplatňuje sa slovenské právo s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a odkazujúcich noriem 
medzinárodného práva súkromného. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by vznikli na základe objednávok alebo s nimi 
súviseli, sa dohodne výlučná príslušnosť vecne príslušného súdu obchodnej jurisdikcie na Slovensku.


