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Zagreb, 18. veljače 2019. godine 

 

Obavijest o poništenju nabave računalne opreme 

 

U postupku jednostavne nabave za nabavu računalne opreme, pokrenute dana 28.01.2019., prema 

evidencijskom broju JN02/2019, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 128. 

sjednici održanoj 15. veljače 2019. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/19-02/03, Ur.broj: 63-02/01- 19-

2) o poništenju postupka jednostavne nabave za računalnu opremu. 

 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za nabavu uredskih potrepština grupe 2. - toneri 

 

U postupku jednostavne nabave za nabavu uredskih potrepština, pokrenute dana 08.02.2019., prema 

evidencijskom broju JN04/2019, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 128. 

sjednici održanoj 15. veljače 2019. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/19-02/03, 

Ur.broj: 63-02/01-19-1) o prihvaćanju ponude za nabavu uredskih potrepština – grupa 2. toneri tvrtke 

AT KVARNER d.o.o. sa sjedištem u Tizianova 22bb, 51000 Rijeka. 

 

 

Zagreb, 25. veljače 2019. godine 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za nabavu uredskih potrepština grupe 1. - uredski materijal 

 

U postupku jednostavne nabave za nabavu uredskih potrepština, pokrenute dana 08.02.2019., prema 

evidencijskom broju JN04/2019, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 129. 

sjednici održanoj 22. veljače 2019. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/19-02/04, 

Ur.broj: 63-02/01-19-4) o prihvaćanju ponude za nabavu uredskih potrepština – grupa 1. uredski 

materijal tvrtke LIMES d.o.o., sa sjedištem u Kamenarka 29, 10000 Zagreb. 

 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za nabavu uredskog namještaja 

 

U postupku jednostavne nabave za nabavu uredskog namještaja, pokrenute dana 14.02.2019., prema 

evidencijskom broju JN03/2019, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 129. 

sjednici održanoj 22. veljače 2019. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/19-02/04 

Ur.broj: 63-02/01-19-1) o prihvaćanju ponude za nabavu uredskog namještaja – grupa 1. i grupa 2. 

(uredske stolice i uredski namještaj) tvrtke VELINAC d.o.o., sa sjedištem u Anke Krizmanić 8, 10360 

Zagreb – Sesvete, te ponude za nabavu uredskog namještaja – grupa 3. i 4. (vješalice i uredska 

garnitura) tvrtke Gnijezdo d.o.o., , sa sjedištem u Malešnica 3E, 10000 Zagreb. 
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Obavijest o odabiru tvrtke za čišćenje prostora Zaklade za ured u Opatiji i Zagrebu 

 

U postupku jednostavne nabave za uslugu čišćenja ureda, pokrenute dana 14.01.2019., prema 

evidencijskom broju  JN05/2019,  ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 126. 

sjednici održanoj 23. siječnja 2019. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/19-02/01, Ur.broj: 107-02/01- 

19-27) o prihvaćanju ponude za nabavu usluge čišćenja ureda u Opatiji (grupa 1) tvrtke EIM, obrt za 

usluge, vl. Emanuela Mimica, sa sjedištem u Rošići 22, Kučeli, Matulji 51211, a za ured u Zagrebu 

(grupa 2) tvrtke Beeping d.o.o. sa sjedištem u Zaharova 3, 10000 Zagreb. 

 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za nabavu računalne opreme 

 

U postupku jednostavne nabave za nabavu računalne opreme, pokrenute dana 14.02.2019., prema 

evidencijskom broju JN02/2019, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 129. 

sjednici održanoj 22. veljače 2019. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/19-02/04, Ur.broj: 63-02/01- 19-

2) o prihvaćanju ponude za nabavu računalne opreme tvrtke MIKRONIS d.o.o., sa sjedištem u Nova 

cesta 166, 10000 Zagreb. 

 

 

Obavijest o odabiru usluge sistematskog pregleda djelatnika Zaklade u Opatiji 

 

U postupku jednostavne nabave za uslugu sistematskog pregleda djelatnika, pokrenute dana 

15.02.2019., prema evidencijskom broju  JN01/2019,  ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni 

odbor na svojoj 129. sjednici održanoj 22. veljače 2019. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/19- 02/04, 

Ur.broj: 63-02/01-19-3) o prihvaćanju ponude za nabavu usluge sistematskog pregleda djelatnika 

Hrvatske zaklade za znanost od Specijalne bolnice Medico, sa sjedištem Agatićeva 8, 51000 Rijeka. 

 

 

Zagreb, 27. veljače 2019. godine 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za nabavu usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) 

 

U postupku jednostavne nabave za nabavu usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering),       

pokrenute dana 28.02.2019., prema evidencijskom broju JN20/2019, ovim putem Vas obavještavamo 

da je Upravni odbor na svojoj 132. sjednici održanoj 20. ožujka 2019. godine donio Odluku (Klasa: 

120-02/19-02/07, Ur.broj: 63-02/01-19-3) o prihvaćanju ponude za nabavu usluge dostavljanja 

pripremljene hrane (catering), tvrtke EUROADRIA d.o.o, sa sjedištem u Maksimirska cesta 9, 10000 

Zagreb. 

 

 

Zagreb, 18. lipnja 2019. godine 

 

Obavijest o odabiru nove tvrtke za čišćenje ureda Zaklade u Zagrebu 

 

U postupku jednostavne nabave za uslugu čišćenja ureda, ponovno pokrenute dana 28.05.2019.,  za 

grupu 2, prema evidencijskom broju  JN05/2019,  ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor 

na svojoj 140. sjednici održanoj 14. lipnja 2019. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/19-02/15, Ur.broj: 

63-02/01-19-7) o prihvaćanju ponude za nabavu usluge čišćenja ureda u Zagrebu (grupa 2) tvrtke 

Martexil d.o.o., sa sjedištem u Kneza Branimira 10, 20350 Metković. 
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Zagreb, 22. srpnja 2019. godine 

 

Obavijest o odabiru nove tvrtke za čišćenje ureda Zaklade u Opatiji 

 

U postupku jednostavne nabave za uslugu čišćenja ureda, ponovno pokrenute dana 03.07.2019.,  za 

grupu 1, prema evidencijskom broju  JN05/2019,  ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor 

na svojoj 143. sjednici održanoj 17. srpnja 2019. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/19-02/18, 

Ur.broj: 63-02/01-19-5) o prihvaćanju ponude za nabavu usluge čišćenja ureda u Opatiji (grupa 1) tvrtke 

DAMA RI j.d.o.o sa sjedištem u Milana Rustanbega 21, 51000 Rijeka. 

 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za reviziju financijskih izvještaja neprofitne organizacije za 2019. 

godinu 

 

U postupku jednostavne nabave revizorskog društva pokrenute dana 05.07.2019.,  prema 

evidencijskom broju  JN10/2019,  ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 143. 

sjednici održanoj 17. srpnja 2019. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/19-02/18, Ur.broj: 63-02/01-19-

1) o prihvaćanju ponude Alpha Audit d.o.o. sa sjedištem u Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb. 

 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za uslugu dizajna web stranice Hrvatske zaklade za znanost 

 

U postupku jednostavne nabave usluge dizajna web stranice Zaklade pokrenute dana 11.07.2019.,  

prema evidencijskom broju  JN22/2019,  ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 

143. sjednici održanoj 17. srpnja 2019. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/19-02/18, Ur.broj: 63-

02/01-19-7) o prihvaćanju ponude VIRTUALNE TEHNOLOGIJE d.o.o., sa sjedištem u Maksimirska cesta 

120, 10000 Zagreb. 

 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za uslugu soboslikarskih i ličilačkih radova u uredu Hrvatske 

zaklade za znanost 

 

U postupku jednostavne nabave usluge soboslikarskih i ličilačkih radova u uredu Zaklade pokrenute 

dana 01.07.2019.,  prema evidencijskom broju  JN21/2019,  ovim putem Vas obavještavamo da je 

Upravni odbor na svojoj 143. sjednici održanoj 17. srpnja 2019. godine donio Odluku (Klasa: 120-

02/19-02/18, Ur.broj: 63-02/01-19-9) o prihvaćanju ponude Iko i rodijaci d.o.o., sa sjedištem u Voćarska 

cesta 11, 10000 Zagreb. 

 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za najam Microsoft akademskih licenci 

 

U postupku jednostavne nabave za najam Microsoft akademskih licenci Zaklade pokrenute dana 

01.07.2019.,  prema evidencijskom broju  JN12/2019,  ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni 

odbor na svojoj 143. sjednici održanoj 17. srpnja 2019. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/19-02/18, 

Ur.broj: 63-02/01-19-3) o prihvaćanju ponude Atos IT Solutions and Services d.o.o. sa sjedištem u 

Heinzelova 69, 10000 Zagreb. 
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Obavijest o odabiru tvrtke za uslugu održavanja ICT sustava Zaklade za razdoblje od 

01.08.2019. do 31.07.2020. 

 

U postupku jednostavne nabave usluga održavanja ICT sustava  Zaklade pokrenute dana 01.07.2019.,  

prema evidencijskom broju  JN13/2019,  ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 

143. sjednici održanoj 17. srpnja 2019. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/19-02/18, Ur.broj: 63-

02/01-19-4) o prihvaćanju ponude H&D INFO d.o.o. sa sjedištem u Zavrtnica 17, 10000 Zagreb. 

 

Zagreb, 25. rujna 2019. godine 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za nabavu uredskog namještaja za grupu 1 (uredske stolice)  

 

U postupku jednostavne nabave usluge nabave uredskog namještaja pokrenute dana 10.09.2019., 

prema evidencijskom broju JN03/2019, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 

147. sjednici održanoj 20. rujna 2019. godine donio Odluku: Klasa: 120-02/19-02/22, Ur.broj: 63-

02/01-19-6) o prihvaćanju ponude tvrtke Velinac d.o.o.,  OIB: 63682958051, sa sjedištem u Anke 

Krizmanić 8, 10360 Zagreb – Sesvete. 

 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za nabavu uredskog namještaja za grupu 2 (uredski namještaj)  

 

U postupku jednostavne nabave usluge nabave uredskog namještaja pokrenute dana 10.09.2019., 

prema evidencijskom broju JN03/2019, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 

147. sjednici održanoj 20. rujna 2019. godine donio Odluku: Klasa: 120-02/19-02/22, Ur.broj: 63-

02/01-19-6) o prihvaćanju ponude tvrtke Velinac d.o.o.,  OIB: 63682958051, sa sjedištem u Anke 

Krizmanić 8, 10360 Zagreb – Sesvete. 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za nabavu promidžbenog materijala za grupu 1.  

 

U postupku jednostavne nabave usluge nabave promidžbenog materijala grupe 1,. pokrenute dana 

10.09.2019., prema evidencijskom broju JN06/2019, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni 

odbor na svojoj 147. sjednici održanoj 20. rujna 2019. godine donio Odluku: Klasa: 120-02/19-02/22, 

Ur.broj: 63-02/01-19-5) o prihvaćanju ponude tvrtke Hand studio d.o.o., OIB: 05467999567, sa 

sjedištem u Vitezićeva 42, 10110 Zagreb. 

 

 

Obavijest o poništenju nabave promidžbenog materijala za grupu 2. 

 

U postupku jednostavne nabave promidžbenog materijala za grupu 2., pokrenute dana 10.09.2019., 

prema evidencijskom broju JN06/2019, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 

147. sjednici održanoj 20. rujna 2019. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/19-02/22, Ur.broj: 63-

02/01-19-5) o poništenju postupka jednostavne nabave promotivnog materijala za grupu 2. 
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