
Opći uvjeti nabav 
društva Prangl d.o.o. i s njime povezanih društava  

za isporuku dobara 
(Stanje: julij, 2020)

I. Područje primjene

1. Ovi Opći uvjeti nabave primjenjuju se za sve narudžbe robe društva Prangl d.o.o. i s njim povezanih društava (u daljnjem 
tekstu: Prangl), osim ako se u pisanom obliku izričito ne dogovori drugačije. Opći uvjeti kupnje dopunjuju uvjete navedene 
u odgovarajućoj narudžbi. U slučaju prigovora, uvjeti odgovarajuće narudžbe imaju prednost pred općim uvjetima kupnje.

2. U slučaju sklapanja ugovora važeću inačicu Općih uvjeta nabave možete pronaći i na internetskoj stranici www.prangl.hr.
3. U svakom slučaju, izvršenje ugovora s izvođačeve strane znači prihvaćanje Općih uvjeta kupnje.
4. Opći uvjeti poslovanja izvođača koji bi bili u suprotnosti s uvjetima nabave tvrtke Prangl ne mogu postati predmetom ugo-

vora – čak i ako je tvrtka Prangl s njima upoznata prije nego što se sklopi ugovorni odnos.
5. Opći uvjeti kupnje vrijede i za buduće isporuke izvođača – čak i ako tijekom narudžbe nisu posebno istaknuti.

II. Naručivanje

1. Narudžbe su obvezujuće samo ako su uručene na obrascu za narudžbe tvrtke Prangl i propisno potpisane. Narudžbu 
 izvođač mora odmah potvrditi. Ako izvođač tvrtki Prangl potvrdi narudžbu nakon više od 5 radnih dana od primitka 
 narudžbe, tvrtka Prangl više nije automatski vezana za izdanu narudžbu, već odlučuje hoće li ipak sklopiti ugovorni odnos 
s dotičnim izvođačem.

2. Narudžbe, potvrde narudžbi i rasporedi isporuka moraju biti u pisanom obliku. To se također odnosi na izmjene i dopune 
narudžbi.



III. Cijena

1. U slučaju dvojbe, dogovorene su cijene fiksne cijene s uključenim propisanim porezom na dodanu vrijednost.
2. Dodatne isporuke i / ili usluge koje nisu predviđene narudžbom bit će plaćene samo ako izvođač tvrtki Prangl izda zasebnu 

dodatnu ponudu za navedene dodatne nabave i / ili usluge u pismenom obliku, koju tvrtka Prangl pismeno i potvrdi. U 
suprotnom, prekoračenje izvorno dogovorene vrijednosti narudžbe neće biti priznato.

IV. Dostava

1. Izvođač jamči za izvršenje ugovora u odgovarajućem opsegu, obećane kvalitete i s odgovarajućim karakteristikama 
 (posebno u svjetlu svih prethodno dostavljenih uzoraka ili prijedloga) te u dogovorenom roku.

2. Dostava je o trošku izvođača (u što je uključena i ambalaža), te na njegovu vlastitu odgovornost.
3. Kad je riječ o isporuci robe, izvođač se mora pravovremeno i unaprijed dogovoriti s osobom za kontakt, naznačenom na 

obrascu narudžbe.
4. Mjesto izvršenja isporuke i / ili usluge dogovoreno je odredište odnosno mjesto izvršenja.
5. Ako izvođač utvrdi da neće moći pravovremeno dostaviti robu ili pružiti usluge (djelomično ili potpuno), takve okolnosti, 

uključujući i navođenje razloga i predviđeno kašnjenje, odmah mora javiti tvrtki Prangl. Bez obzira na gore navedeno, tvrtka 
Prangl (zbog objektivne odgovornosti izvođača) ima pravo zatražiti ugovorenu kaznu u iznosu od 1 % ukupnog iznosa 
naloga za svaki započeti tjedan kašnjenja, koja ne smije premašiti 10 % ukupnog iznosa ugovora, pri čemu pravo tvrtke 
Prangl na nadoknadu i otkazivanje ugovora ostaje zajamčeno.

V. Propisi koji se odnose na otpremu robe

1. Ako ne postoji drugi pismeni dogovor, dostave će se na mjesto odredišta izvršiti u odgovarajućoj ambalaži, na trošak i 
odgovornost dobavljača. Djelomična isporuka mora biti definirana ugovorom.

2. Svu štetu ili troškove koji proizlaze iz nepoštivanja propisa o otpremi robe snosi isključivo izvođač radova.
3. Izvođač radova mora ukloniti svu ambalažu sukladno mjerodavnim propisima.

VI. Nedostatne isporuke

1. U osnovi primjenjuju se zakonska pravila o odgovornosti za nedostatke i naknadi štete. Tvrtka Prangl ne priznaje ograni-
čenja odgovornosti bilo koje vrste.
2. Izvođač, na temelju objektivne odgovornosti, jamči da u roku od 18 mjeseci od datuma isporuke tvrtki Prangl, na pred-
metu dostave neće biti nedostataka (jamstvo).
3. Povrat robe obavlja se bez troškova prijevoza za tvrtku Prangl i na odgovornost izvođača radova.
4. Troškove koji su nastali tijekom provjere i izdvajanja neispravnih proizvoda snosi izvođač radova. To vrijedi i ako se 
 pogreška otkrije nakon početka uporabe.
5. U slučaju nedostataka na strojevima pronađenih tijekom jamstvenog razdoblja, bez obzira na to tko ih je ili što prou-
zročilo, izvođač je dužan provesti odgovarajuće protumjere u roku od 24 sata. U manje hitnim slučajevima mora barem 
pripremiti odgovarajuće prijedloge za rješavanje problema.

VII. Obveze izvođača radova

1. Izvođač se obvezuje da će tvrtki Prangl dodijeliti kompetentnu osobu za kontakt, nadležnu za brzo rješavanje problema i 
priopćavanje informacija, s kojom će se moći kontaktirati i prije izvođenja dostave.

2. Izvođač se obvezuje najkasnije u trenutku isporuke stroja dostaviti popis rezervnih dijelova s naznakom proizvoda, oznake 
i proizvođača.

3. Pri kupnji novih strojeva izvođač treba automatski i besplatno priložiti paket potrošnog materijala koji je dovoljan za godinu 
dana stalne uporabe stroja.

4. Izvođač se obvezuje samostalno i redovito obavještavati tvrtku Prangl o tehničkim promjenama u odnosu na prethodne 
serije strojeva namijenjene tvrtki Prangl te predložiti odgovarajuće mjere servisa i popravke i / ili obavljati besplatnu tehničku 
obuku zaposlenika tvrtke Prangl.

5. Cijena isporuke stroja uključuje obuku za upravljanje strojem, koju mora izvršiti član tehničkog osoblja izvođača na posebno 
dogovorenom mjestu i u roku od 4 tjedna od isporuke stroja.

6. U razdoblju od 10 godina nakon isporuke stroja izvođač je dužan imati dovoljan broj rezervnih dijelova kako bi u svakom 
trenutku mogao, uključujući kratkoročno, tvrtki Prangl, isporučiti potrebne rezervne dijelove.

7. Izvođač se obvezuje opskrbiti zamjenske dijelove u roku od 24 sata od trenutka njihove narudžbe do trenutka kad  zamjenski 
dijelovi ne budu zaprimljeni u nadležnoj podružnici tvrtke Prangl. Izvođač je u potvrdi o isporuci dužan navesti prijevoznika 
i otpremni broj pošiljke.

8. Izvođač se obvezuje tvrtki Prangl staviti na raspolaganje sve potrebne crteže i skice u digitalnom obliku prije stvarne ispo-
ruke stroja.

9. Strojevi se isporučuju bez oznake proizvođača, ali su opremljeni pravno propisanim sigurnosnim naljepnicama i napisom 
tvrtke Prangl, koji izvođač prije toga detaljno specificira s tvrtkom Prangl.
 
 



VIII. Obračun dostava odnosno usluga

1. Osnovu za izračun obavljenih usluga i dostava predstavljaju potvrde nadležnih zaposlenika tvrtke Prangl odnosno dokazi o 
obavljenom radu, koji moraju biti priloženi računu.

2. Propisno izdani računi dospijevaju na plaćanje 14 dana nakon primitka u tvrtki Prangl, a najranije 14 dana nakon što je 
izvođač ispunio sve odredbe sklopljenog ugovora.

3. Uvjet za plaćanje dostava je triju primjerka računa koji odgovara svim formalnim pravilima hrvatskog Zakona o računovod-
stvu i narudžbenice prema ovim Općim uvjetima nabave.

4. Računi za djelomične isporuke moraju biti jasno označeni kao djelomični računi.
5. Potraživanja izvođača prema tvrtki Prangl ne mogu se prenijeti na treće stranke (zabrana cesije).
6. Tvrtka Prangl ima pravo podmiriti potraživanja izvođača svojim vlastitim potraživanjima. 
7. Izvođač je dužan pismenim putem odmah obavijestiti tvrtku Prangl o promjenama u imenu ili adresi tvrtke te bankovnom 

računu.

IX. Plaćanje

1. Uplata se obavlja, ako nije drugačije dogovoreno, u roku od 14 dana uz odbitak od 3 % popusta ili u roku od 45 dana od 
dana izdavanja računa.

2. Tvrtka Prangl ima pravo do otklanjanja nedostataka pojedine isporuke djelomično ili u potpunosti zadržati uplatu.
3. Plaćanja tvrtke Prangl ne predstavljaju priznanje da su dotična roba i usluge u skladu s ugovorom.

X. Popratna dokumentacija

Crteži, planovi i drugi dokumenti koje tvrtka Prangl daje na raspolaganje izvođaču radova i dalje su u vlasništvu tvrtke Prangl 
i ne mogu se koristiti u druge svrhe. Nakon izvršenja usluge podizvođač ih bez poziva mora vratiti tvrtki Prangl.

XI. Tajnost podataka

Izvođač se obvezuje zaštititi povjerljivost pojedinosti o poslovima sklopljenim s tvrtkom Prangl – kao što su, primjerice, 
cijene, vrsta i broj isporučenih strojeva – prije svega, prema konkurentima tvrtke Prangl.

XII. Djelomična ništavnost

Ako je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nabave iz bilo kojeg razloga bila ili postala nevažeća, to se ne odnosi na valja-
nost drugih odredbi. U takvom slučaju primjenjuje se pravilo koje s ekonomskog stajališta najbolje odgovara izvornoj svrsi.

XIII. Primjenjivo pravo, nadležnost

Za sve sporove i tumačenja ovih Općih uvjeta i Ugovora  mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. U slučaju da stranke ne 
mogu riješiti spor mirnim putem, za rješavanje spora bit će nadležan Trgovački sud u Zagrebu.


