
Splošni nabavni pogoji družbe 
Prangl d.o.o. in povezanih družb 

za namene dobave blaga 
(Stanje: julij, 2020)

I. Področje veljave

1. Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: “Splošni pogoji”) veljajo za vsa naročila blaga družbe Prangl d.o.o. in povezanih družb 
(v nadaljevanju: “Prangl”), razen če je izrecno pisno dogovorjeno drugače. Splošni pogoji dopolnjujejo specifične pogoje 
vsakokratne nabave. V primeru nasprotij med Splošnimi pogoji in posebnimi dogovori/klavzulami oz. specifičnimi pogoji 
vsakokratne nabave, obveljajo specifični pogoji vsakokratne nabave.

2. Aktualno različico Splošnih pogojev najdete tudi na spletnem naslovu www.prangl.com
3. Z izvedbo naročila šteje, da je izvajalec pripoznal Splošne pogoje kot veljavne in zavezujoče.
4. Za ureditev razmerja med strankama ne morejo veljati izvajalčevi splošni pogoji, tudi kadar so družbi Prangl predstavljeni 

pred pričetkom poslovnega razmerja med strankama.
5. Splošni pogoji se uporabljajo za ureditev pravic in obveznosti tudi za vsako nadaljnje poslovno razmerje med strankama 

(zlasti, v kolikor so nadaljnja naročila časovno in smiselno povezana), četudi stranki tega za primer ponovnega posla izrecno 
ne dogovorita. 

II. Naročanje

1. Naročila so zavezujoča samo, če so podana na naročilnici družbe Prangl in ustrezno podpisana. Naročila mora izvajalec 
nemudoma potrditi. Če izvajalec potrdi naročilo družbe Prangl po več kot 5 delovnih dneh od prejetja naročila, družba 
Prangl ni več samodejno vezana na izdano naročilo, temveč sama odloči o tem, ali bo kljub temu stopila v pogodbeno 
razmerje z zadevnim izvajalcem ali ne.

2. Naročilo, potrditev naročila in dobavni roki morajo biti v pisni obliki. To velja tudi za spremembe in dopolnitve.



III. Cena

1. V primeru dvoma šteje, da so dogovorjene fiksne cene (plus DDV). 
2. Dodatne dobave in/ali storitve, ki v naročilu niso bile navedene, se plačajo le, v kolikor izvajalec družbi Prangl izstavi ločeno 

dodatno ponudbo za te dobave in/ali storitve v pisni obliki, ki jo pred pričetkom opravljanja dela pisno odobri družba Prangl. 
V nasprotnem primeru količine, ki so nad prvotno dogovorjeno, ne bodo priznane.

IV. Dobava

1. Izvajalec jamči za izvedbo naročila v ustreznem obsegu, obljubljeni kakovosti in z ustreznimi lastnostmi blaga/storitev (tj. še 
posebej glede na morebitne predhodno poslane vzorce ali predloge) ter v dogovorjenem roku.

2. Dobava se izvede na stroške izvajalca (vklj. z embalažo) in na (njegovo) lastno odgovornost.
3. Izvajalec se mora glede dobave blaga pravočasno in v naprej dogovoriti s kontaktno osebo pri družbi Prangl, ki je navedena 

na naročilnici.
4. Kraj izpolnitve dobave in/ali izvedbe storitve je dogovorjeni namembni kraj prodaje oz. storitve.
5. Če izvajalec ugotovi, da dobave oz. storitve (delno ali v celoti) ne more izvesti pravočasno, mora takšne okoliščine, vključno 

z navedbo razlogov in predvideno zamudo, nemudoma sporočiti družbi Prangl. Ne glede na to je družba Prangl v vsakem 
primeru zamude (objektivna odgovornost izvajalca) upravičena zahtevati pogodbeno kazen v višini 1 % celotnega zneska 
naročila na začeti teden zamude, največ pa 10 % celotnega zneska naročila, pri čemer s tem ne preneha pravica družbe 
Prangl zahtevati povračilo nastale škode ali odstopiti od pogodbe.

V. Predpisi glede odpreme blaga
1. Če ne obstaja drugačen pisni dogovor, so dobave izvedene v ustrezni embalaži, na stroške in odgovornost dobavitelja do 

namembnega kraja. Delne dobave morajo biti opredeljene s pogodbo.
2. Vsakršna škoda ali stroški, ki bi izhajali iz neupoštevanja pravil glede odpreme blaga, bremenijo izključno izvajalca.
3. Ves embalažni material mora odstraniti izvajalec, in sicer v skladu s slovensko ali drugo veljavno zakonodajo.

VI. Nepravilne dobave (nepopolne, pomankljive, napačne itd.)

1. V primeru nepravilne dobave veljajo praviloma zakonske določbe glede jamstva/odgovornosti in nadomestila škode. 
Kakršnihkoli omejitev odgovornosti družba Prangl ne priznava.

2. Obveznost pregleda in grajanja napak, ki izhaja iz 461. in 464. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ), sta 
izrecno izključeni.

3. Družba Prangl ima v primeru nepravilne dobave v skladu z 468. člena OZ pravico zahtevati bodisi odpravo napake/izroči-
tev druge stvari bodisi znižanje kupnine bodisi lahko odstopi od pogodbe. V vsakem primeru ima Prangl pravico zahtevati 
povrnitev nastale škode. 

4. Izvajalec jamči, da v roku 18 mesecev od dneva dobave družbi Prangl, na predmetu dobave ne bo prišlo do nobenih 
 napak. V primeru, da je za blago dana garancija za brezhibno delovanje, ki je za Prangl ugodnejša od teh Splošnih pogojev, 
se uporabijo pravila, ki veljajo glede na garancijo za brezhibno delovanje.

5. Vrnitev reklamiranega blaga se izvede na stroške in odgovornost izvajalca.
6. Stroške, ki nastanejo zaradi preverjanja in izločevanja pomanjkljivega blaga, krije izvajalec. To velja tudi, če je napaka 

 ugotovljena po začetku uporabe.
7. Pri napakah naprav, ki so ugotovljene v garancijskem roku – ne glede na to, kdo ali kaj jih je povzročilo – je izvajalec zavezan, 

da v roku 24 ur izvede ustrezne protiukrepe oz. v manj nujnih primerih najmanj pripravi ustrezne predloge za rešitev težave.

VII. Obveznosti izvajalca

1. Izvajalec se zavezuje, da bo družbi Prangl pred samo dobavo dodelil kompetentno kontaktno osebo, pristojno za hitro 
odpravo težav in informiranje, ki jo bo mogoče kontaktirati pred izvedbo dobave.

2. Izvajalec se zavezuje, da bo najpozneje ob dobavi naprave, posredoval tudi seznam nadomestnih delov, iz katerega je 
razvidno ime proizvoda, oznaka in proizvajalec.

3. Pri nabavi novih naprav je treba samodejno in brezplačno priložiti paket obrabljivih delov, ki mora zadostovati za eno leto 
polnega delovanja naprave.

4. Izvajalec se zavezuje, da bo družbo Prangl samodejno in redno obveščal o tehničnih spremembah v primerjavi s predho-
dnimi serijami naprav iz programa družbe Prangl ter predlagal ustrezne servisne ukrepe in popravila oz./in izvajal brezplačna 
tehnična usposabljanja za sodelavce družbe Prangl.

5. V ceni dobave naprav je vključeno tudi uvajanje v upravljanje naprave, ki ga mora na posebej dogovorjenem kraju in roku, 
najkasneje pa 4 tedne od predaje naprave, izvesti član tehničnega osebja izvajalca.

6. Izvajalec je za obdobje 10 let po predaji naprave dolžan imeti na zalogi zadostno število nadomestnih delov, da lahko v tem 
obdobju kadarkoli, tudi kratkoročno, družbi Prangl dobavi potrebne nadomestne dele.

7. Izvajalec se zavezuje k dobavi nadomestnih delov v 24 urah. Izvajalec je dolžan v potrdilu naročila navesti prevoznika in 
odpremno številko.

8. Izvajalec se zavezuje, da bo dal družbi Prangl na voljo vse potrebne risbe in skice v digitalni obliki pred dejansko dobavo 
naprave.

9. Naprave se dobavijo brez oznake proizvajalca, vendar opremljene z zakonsko predpisanimi varnostnimi nalepkami in napi-
som Prangl, ki ga izvajalec podrobno določi skupaj z družbo Prangl.



VIII. Obračun dobav oz. storitev

1. Osnovo za obračun opravljenih dobav in storitev predstavljajo potrdila s strani pristojnih sodelavcev družbe Prangl oz. 
 dokazila o delu, ki morajo biti priložena računom.

2. Redno izstavljeni računi zapadejo v plačilo 14 dni po prejetju s strani družbe Prangl, a najhitreje 14 dni po izpolnitvi pogodbe 
s strani izvajalca.

3. Posredovanje treh izvodov računa, ki ustreza vsem zahtevam Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o gospodar-
skih družbah, SRS itd. ter naročilnice z navedbo teh Splošnih pogojev, predstavlja pogoj za začetek teka roka plačila.

4. Račune za delne dobave je treba jasno označiti kot »delne račune«.
5. Izvajalčevih terjatev do družbe Prangl ni dovoljeno odstopiti tretjim osebam (prepoved cesije), razen v kolikor se Prangl s 

tem izrecno pisno strinja.
6. Družba Prangl je upravičena do pobota medsebojnih terjatev z izvajalcem. 
7. Izvajalec je dolžan nemudoma pisno obvestiti družbo Prangl o spremembah imena oz. naslova podjetja ter bančnega 

računa.

IX. Plačilo

1. Plačila se izvršijo, če ni dogovorjeno drugače, v roku 14 dni (z odbitkom 3 % popusta) ali v roku 30 dni neto od prejetja 
računa.

2. Do odprave napak pri posamični dobavi je družba Prangl upravičena do zadržanja delnega/sorazmernega ali celotnega 
plačila.

3. Plačila s strani družbe Prangl ne pomenijo priznavanja, da so relevantne dobave in storitve skladne s pogodbo.

X. Spremljevalna dokumentacija

Risbe, načrti in druga dokumentacija, ki jih družba Prangl da na voljo izvajalcu, ostanejo v lasti družbe Prangl in jih ni dovo-
ljeno uporabljati za druge namene. Po izvedbi naročila jih mora izvajalec brez poziva vrniti družbi Prangl.

XI. Zaupnost podatkov

Podizvajalec se zavezuje, da bo podrobnosti poslov, ki jih sklepa z družbo Prangl (npr. cene, tip in število razpoložljivih 
naprav) nasploh, predvsem pred konkurenti družbe Prangl, varoval kot poslovno skrivnost.

XII. Delna ničnost

Če bi bila ali postala katerakoli določba teh Splošnih pogojev iz kakršnih koli razlogov neveljavna, to ne vpliva na veljavnost 
drugih določb. V takšnem primeru se za reševanje uporabi zakonska določba, ki iz vidika dogovora med strankami najbolj 
ustreza prvotnemu poslovnemu namenu strank.

XIII. Uporabno pravo, sodna pristojnost

Velja slovensko pravo z izjemo Dunajske konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga in kolizijskih pravil mednarodnega 
 zasebnega prava. Za morebitne spore, ki bi izhajali iz naročil ali bili z njimi povezani, se dogovori izključna pristojnost stvarno 
pristojnega sodišča v Mariboru.


