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ANALIZA TRŽIŠTA 
 

Kupnja teretnog vozila, kiper 
 
Ivkom d.d. (u daljnjem tekstu Naručitelj) planira započeti postupak javne nabave male 
vrijednosti za predmet nabave „Kupnja teretnog vozila, kiper“ 
 
Temeljem članka 198., stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), 
i članka 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi 
tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine“, broj 101/17) Naručitelj provodi analizu tržišta. Prije 
formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja analize tržišta (radi pripreme 
nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s 
nabavom), u nastavku ove obavijesti, Naručitelj objavljuje zahtjeve vezano uz predmetnu 
nabavu. 
 
Radi daljnjeg planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo sve 
zainteresirane gospodarske subjekte da dostave primjedbe i prijedloge zajedno s ispunjenim 
Troškovnicima ( Troškovnik 1. i Troškovnik 2.)  najkasnije do 28. siječnja 2022. na adresu 
elektroničke pošte: zeljko.kras@ivkom.hr sa naznakom "Analiza tržišta – Kupnja teretnog 
vozila, kiper“ 
 
Zainteresirani gospodarski subjekti su slobodni svoje upite slati neograničeno do kraja 
navedenog roka (upiti mogu biti skupni ili pojedinačni). 
 
Naručitelj će pažljivo analizirati prikupljene informacije putem ove analize tržišta te temeljem 
svih dobivenih podataka sastaviti dokumentaciju o nabavi. Prilikom provođenja analize tržišta 
Naručitelj će postupati na način da svojim postupcima ne narušava tržišno natjecanje niti krši 
načela zabrane diskriminacije i transparentnosti. Rezultati provedene analize tržišta ne 
obvezuju Naručitelja niti se njime stvara bilo kakav pravni posao ili odnos s gospodarskim 
subjektima koji su u istoj sudjelovali. 
 
Naručitelj ovaj zahtjev objavljuje  na web stranici Naručitelja. 
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Troškovnik 1. 

 
TROŠKOVNIK 

Naziv predmeta nabave:   Kupnja teretnog vozila, kiper sa hidrauličnom dizalicom 

 

R. 
br. 

OPIS 
Jedinica 

mjere 
Količina 

Jedinična 
cijena bez 

PDV-a  

Ukupna 
cijena bez 

PDV-a 

1.  

Kupnja teretnog vozila, kiper, 
sljedećih karakteristika: 

- Podvozje: 
-  Kiper šasija s kabinom 3 sjedala 
- Najveća dopuštena masa 7 t   
- Snaga motora 130 kW 
- Motor dizel 
- Dvostruki kotači straga 
- Mjenjač ručni 
- Izvod snage za nesmetan rad 

nadogradnje 
-  Nadogradnja: 
- Kiper sanduk dužine 3200 mm s 

nadograđenim mrežastim 
stranicama 

- Hidraulična dizalica 
- Atestirane stepenice za prijevoz 

radnika na stražnjem dijelu 
vozila                          

kom 1   

  
Plaćanje:  na 6 jednakih mjesečnih 
rata. Iznos PDV-a se plaća zajedno s 
prvom ratom. 

    

 UKUPNO BEZ PDV-a  

 PDV 25 %  

 UKUPNA CIJENA S PDV-om  

 

 

U ________________, ______________. 
         (mjesto)       (dan, mjesec, godina)  

 

  

 

Napomena: Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da ponude cijenu sukladno 
Troškovniku radi utvrđivanja procijenjene vrijednosti predmeta nabave. 
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Troškovnik  2. 

 
TROŠKOVNIK 

Naziv predmeta nabave:   Kupnja teretnog vozila, kiper 

 

R. 
br. 

OPIS 
Jedinica 

mjere 
Količina 

Jedinična 
cijena bez 

PDV-a  

Ukupna 
cijena bez 

PDV-a 

1.  

Kupnja teretnog vozila, kiper, 
sljedećih karakteristika: 

- Podvozje: 
-  Kiper šasija s kabinom 3 sjedala 
- Najveća dopuštena masa 7 t   
- Snaga motora 130 kW 
- Motor dizel 
- Dvostruki kotači straga 
- Mjenjač ručni 
- Izvod snage za nesmetan rad 

nadogradnje 
-  Nadogradnja: 
- Kiper sanduk dužine 3600 mm s 

nadograđenim mrežastim 
stranicama 

- Atestirane stepenice za prijevoz 
radnika na stražnjem dijelu 
vozila                          

kom 1   

  
Plaćanje:  na 6 jednakih mjesečnih 
rata. Iznos PDV-a se plaća zajedno s 
prvom ratom. 

    

 UKUPNO BEZ PDV-a  

 PDV 25 %  

 UKUPNA CIJENA S PDV-om  

 

 

U ________________, ______________. 
         (mjesto)       (dan, mjesec, godina)  

 

  

 

Napomena: Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da ponude cijenu sukladno 
Troškovniku radi utvrđivanja procijenjene vrijednosti predmeta nabave. 

 
 


