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

pre dodávky tovaru 
(Od: Júla 2018)

I. Rozsah platnosti

1. Tieto všeobecné nákupné podmienky platia pre všetky objednávky tovaru spoločnosťou Prangl Gesellschaft m.b.H. a s 
ňou prepojených spoločností (ďalej len “Prangl”), pokiaľ nie je písomne výslovne dohodnuté inak. Tieto všeobecné nákupné 
podmienky dopĺňajú podmienky špecifikované v jednotlivej objednávke. V prípade rozporu majú podmienky 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 dodávateľom znamená v každom prípade uznanie týchto “Všeobecných nákupných podmienok”.
4. Protichodné všeobecné obchodné podmienky dodávateľa sa nesmú stať 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 zo strany dodávateľa, 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. Dodávateľ 
musí objednávky bezodkladne potvrdiť. Ak dodávateľ 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

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

2. Dodatočné dodávky a/alebo služby, s ktorými sa v objednávke nepočítalo, budú uznané iba vtedy, ak dodávateľ poskytne 
spoločnosti Prangl za tieto dodatočné dodávky a/alebo služby príslušnú písomnú doplňujúcu, resp. dodatočnú ponuku 
a ak spoločnosť Prangl túto pred začatím realizácie písomne schváli. V opačnom prípade nebude prekročenie pôvodnej 
hodnoty zákazky uznané.

IV. Dodanie

1. Dodávateľ garantuje, že dodávka vo svojej realizácii, rozsahu a zatriedení, je v súlade so sľúbenou kvalitou, vlastnosťami 
a charakteristikami, najmä v prípade eventuálne schválených vzoriek alebo špecifikácií a že sa dodávka bude realizovať v 
súlade s dohodnutými termínmi.

2. Dodanie sa realizuje na riziko dodávateľa, do miesta určenia vrátane balenia.
3. Dodávateľ musí dodanie tovaru včas koordinovať s kontaktnými osobami spoločnosti Prangl, ktoré sú špecifikované v 

objednávke.
4. Miestom realizácie dodávky a/alebo služby je dohodnuté miesto určenia alebo miesto plnenia.
5. Ak dodávateľ zistí, že včasné dodanie, resp. dokončenie nebude schopný úplne alebo čiastočne splniť, musí o tom spo-

ločnosť Prangl bezodkladne informovať, pričom uvedie dôvody a predpokladanú dĺžku trvania omeškania. Bez ohľadu na 
to, je však spoločnosť Prangl v prípade omeškania oprávnená požadovať zmluvnú pokutu nezávislú na zavinení vo výške 
1 % z celkovej sumy objednávky za každý začatý týždeň, nie však viac ako 10 % celkovej sumy objednávky, pričom aké-
koľvek nároky na náhradu škody, ktoré presahujú rámec tohto nariadenia, a aj právo odstúpiť od zmluvy, týmto zostávajú 
nedotknuté.

V. Predpisy o zasielaní a preprave

1. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, zákazky sa dodávajú zabalené, na miesto určenia na riziko dodávateľa. Čiastkové 
dodania musia byť stanovené a dohodnuté zmluvne.

2. Všetky škody a náklady, ktoré by vznikli z nedodržania predpisov o preprave, znáša výlučne dodávateľ.
3. Všetky obalové materiály musí dodávateľ zlikvidovať/odstrániť v súlade s príslušnými slovenskými alebo inými platnými 

právnymi predpismi.

VI. Vady dodávky(dodávok)

1. Uplatňujú sa zásadne zákonné pravidlá týkajúce sa záruky a náhrady škody. Spoločnosť Prangl neakceptuje žiadne obme-
dzenia zodpovednosti akéhokoľvek druhu.

2. Kontrolné alebo reklamačné povinnosti vyplývajúce pre spoločnosť Prangl z § 427 a 428 Obchodného zákonníka sú 
 výslovne vylúčené.

3. Spoločnosť Prangl má v prípade výskytu vady či nedostatku právo namiesto výmeny alebo opravy dodaného stroja okam-
žite požadovať zľavu, zámenu tovaru alebo náhradu škody v súlade s § 436 ods. 4 Obchodného zákonníka.

4. Dodávateľ preberá bez ohľadu na svoje zavinenie zodpovednosť za to, že sa na predmete dodávky do 18 mesiacov, počí-
tajúc odo dňa prijatia dodávky spoločnosťou Prangl, nevyskytnú žiadne vady (záruka).

5. Spoločnosť Prangl vráti poruchový či vadný tovar bez povinnosti znášania nákladov na dodanie, nebezpečenstvo za pre-
pravu znáša dodávateľ.

6. Náklady vynaložené spoločnosťou Prangl v súvislosti s kontrolou a triedením vadného tovaru hradí dodávateľ. To platí aj v 
prípade, že je nedostatok alebo vada zistená až po uvedení stroja do prevádzky.

7. V prípade porúch na strojoch – bez ohľadu na to, kým alebo čím boli spôsobené – v záručnej lehote, je dodávateľ povinný 
prijať príslušné protiopatrenia v lehote 24 hodín alebo v menej naliehavých prípadoch prinajmenšom navrhovať možnosti 
riešenia.

VII. Povinnosti dodávateľa

1. Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť spoločnosti Prangl pred dodaním zariadenia príslušnú kompetentnú kontaktnú osobu, 
 ktorú môže kontaktovať pre rýchle riešenie problémov a distribúciu informácií aj pred samotným dodaním.

2. Dodávateľ je povinný poskytnúť zoznam náhradných dielov najneskôr v čase dodania zariadenia, z ktorého možno odvodiť 
názov výrobku, označenie a výrobcu.

3. Pri nákupe zariadenia je nutné automaticky a zdarma dodať aj balenie opotrebiteľných dielov, ktoré sú určené na plnú pre-
vádzku počas jedného roka. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje, že v porovnaní s predchádzajúcimi sériami zariadení z programu zariadení spoločnosti Prangl auto-
maticky a priebežne oznámi technické zmeny a navrhne vhodné servisné a údržbárske opatrenia príp./a zdarma poskytne 
technické školenie dotknutým zamestnancom spoločnosti Prangl.

5. V cene za dodanie zariadení je obsiahnuté aj zaškolenie ohľadom fungovania zariadení, ktoré sa musí vykonať na osobitne 
dohodnutom mieste a čase, najneskôr však 4 týždne po odovzdaní zariadenia; toto školenie vykonáva technik dodávateľa.

6. Dodávateľ je povinný udržiavať dostatočné množstvo náhradných dielov po dobu 10 rokov od odovzdania zariadenia, aby 
v tomto období mohol spoločnosti Prangl kedykoľvek, a to aj vo veľmi krátkom čase, dodať potrebné náhradné diely.



7. V prípade dodávok náhradných dielov sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť doručenie v priebehu 24 hodín od okamihu objed-
návky až do príslušnej pobočky spoločnosti Prangl. Dodávateľ je povinný uviesť vo svojom potvrdení zákazky tak dopravcu, 
ako aj číslo zásielky.

8. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti Prangl všetky potrebné výkresy a náčrty v digitálnej forme, a to pred fyzickým 
dodaním zariadenia.

9. Zariadenia nesmú byť opatrené označeniami či štítkami výrobcu, ale musia obsahovať zákonne požadované bezpečnostné 
polepenia a nápisy spoločnosti Prangl, ktoré majú byť so spoločnosťou Prangl podrobne koordinované.

VIII. Účtovníctvo a fakturácia

1. Základy pre vyúčtovanie poskytnutých plnení a služieb tvoria dodacie listy, resp. výkazy pracovného času, ktoré sú podpí-
sané príslušnými zodpovednými zamestnancami spoločnosti Prangl a ktoré musia byť priložené k faktúram.

2. Ak nebolo dohodnuté inak, riadne vystavené faktúry sú splatné 14 dní po doručení, najskôr však 14 dní po riadnom a 
zmluvnom splnení zmluvných povinností dodávateľom.

3. Predpokladom pre nastúpenie splatnosti je zaslanie troch vyhotovení faktúry, ktorá spĺňa všetky formálne náležitosti podľa 
príslušných slovenských daňových predpisov, podľa objednávky, vrátane týchto “Všeobecných nákupných podmienok”.

4. Faktúry za čiastkové dodávky je nutné jasne označiť ako “čiastkové faktúry”.
5. Pohľadávky dodávateľa voči spoločnosti Prangl nesmú byť postúpené na tretie strany (zákaz cesie) s výnimkou prípadov, 

ak spoločnosť Prangl toto postúpenie výslovne písomne schváli.
6. Spoločnosť Prangl je oprávnená započítať vlastné pohľadávky voči pohľadávkam dodávateľa. Naopak, dodávateľ nie je 

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

vých údajov.

IX. Úhrada a platba

1. NEAPLIKUJE SA.
2. Spoločnosť Prangl je na účely odstránenia nedostatkov dodávky oprávnená čiastočne alebo úplne zadržať platby.
3. Platby zo strany spoločnosti Prangl neznamenajú žiadne uznanie dodávok a služieb v súlade so zmluvou.

X. Objednávkové dokumenty

Výkresy, návrhy a dokumenty poskytnuté dodávateľovi spoločnosťou Prangl zostávajú majetkom spoločnosti Prangl a 
 nemôžu byť použité žiadnym iným spôsobom. Po úspešnej realizácii objednávky musíte tieto bez vyzvania vrátiť spoloč-
nosti Prangl.

XI. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

Dodávateľ 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.

XII. Čiastočná neplatnosť

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.

XIII. Použiteľné rozhodné právo, súdna príslušnosť

Uplatňuje sa právo Slovenskej republiky s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a odkazu-
júcich 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.


