Zagreb, 18. siječnja 2021. godine
Obavijest o odabiru tvrtke za čišćenje ureda Zaklade u Zagrebu
U postupku jednostavne nabave za uslugu čišćenja ureda, pokrenute dana 28.12.2020., za grupu 2,
prema evidencijskom broju JN02/2021, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj
188. sjednici održanoj 14. siječnja 2021. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/21-02/01, Ur.broj: 6302/01-21-1) 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.
Obavijest o odabiru tvrtke za čišćenje ureda Zaklade u Opatiji
U postupku jednostavne nabave za uslugu čišćenja ureda, pokrenute dana 28.12.2020., za grupu 1,
prema evidencijskom broju JN02/2021, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj
188. sjednici održanoj 14. siječnja 2021. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/21-02/01, Ur.broj: 6302/01-21-1) 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 nabavu održavanja računovodstvenih programa
U postupku jednostavne nabave usluge održavanja računovodstvenih programa, pokrenute dana
28.12.2020., prema evidencijskom broju JN06/2021, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni
odbor na 188. sjednici održanoj 14. siječnja 2021. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/21-02/01,
Ur.broj: 63-02/01-21-2) o prihvaćanju ponude tvrtke Konto d.o.o., sa sjedištem u Zrinska 48, 34000
Požega.

Zagreb, 02. veljače 2021. godine
Obavijest o odabiru tvrtke za nabavu uredskih potrepština grupe 1. (toneri)
U postupku jednostavne nabave uredskih potrepština – grupa 1. (toneri), pokrenute dana 15.01.2021.,
prema evidencijskom broju nabave JN07/2021, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor
na svojoj 189. sjednici održanoj 29. siječnja 2021. donio Odluku (Klasa: 120-02/21-02/02, Ur.broj: 6302/01-21-1) o prihvaćanju ponude tvrtke AT Kvarner d.o.o., sa sjedištem u Tizianova 22b, 51000 Rijeka.
Obavijest o odabiru tvrtke za nabavu uredskih potrepština grupe 2. (uredski materijal)
U postupku jednostavne nabave uredskih potrepština – grupa 2. (uredski materijal), pokrenute dana
15.01.2021., prema evidencijskom broju nabave JN07/2021, ovim putem Vas obavještavamo da je
Upravni odbor na svojoj 189. sjednici održanoj 29. siječnja 2021. donio Odluku (Klasa: 120-02/2102/02, Ur.broj: 63-02/01-21-1) o prihvaćanju ponude tvrtke LIMES PLUS d.o.o., sa sjedištem u
Kamenarka 29, 10000 Zagreb.
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Zagreb, 17. veljače 2021. godine
Obavijest o odabiru tvrtke za nabavu licenci za bazu podataka
U postupku jednostavne nabave za nabavu programa Expert Lookup, pokrenute dana 09.02.2021.,
prema evidencijskom broju JN03/2021, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj
190. sjednici održanoj 16. veljače 2020. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/21-02/03, Ur.broj: 6302/01-20-2) o prihvaćanju ponude za nabavu programa Expert Lookup tvrtke ELSEVIER B.V. sa
sjedištem u Amsterdamu, Radarweg 29, Nizozemska.

Zagreb, 22. ožujka 2021. godine
Obavijest o odabiru tvrtke za nabavu Microsoft 365 office licenci
U postupku jednostavne nabave Microsoft 365 office licenci, pokrenute dana 12.02.2021., prema
evidencijskom broju nabave JN18/2021, Upravni odbor na svojoj 192. sjednici, održanoj 17. ožujka
2021. donio Odluku (Klasa: 120-02/21-02/05, Ur.broj: 63-02/01-21-1) o prihvaćanju ponude tvrtke
Multilink d.o.o., sa sjedištem u Wenzelova 2, 51 000 Rijeka.

Obavijest o odabiru tvrtke za nabavu računalne opreme
U postupku jednostavne nabave računalne opreme, pokrenute dana 08.03.2021., prema evidencijskom
broju nabave JN01/2021, Upravni odbor na svojoj 192. sjednici, održanoj 17. ožujka 2021. donio
Odluku (Klasa: 120-02/21-02/05, Ur.broj: 63-02/01-21-2) o prihvaćanju ponude tvrtke MIKRONIS
d.o.o., sa sjedištem u Nova cesta 166, 10 000 Zagreb.

Zagreb, 2. travnja 2021. godine
Obavijest o odabiru tvrtke za usluge savjetovanja na području javne nabave
U postupku jednostavne nabave usluge savjetovanja na području javne nabave – grupa 1. Usluge
savjetovanja na području javne nabave za potrebe Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima
u dijaspori `ZNANSTVENA SURADNJA´, pokrenute dana 11.03.2021., prema evidencijskom broju
nabave JN17/2021, Upravni odbor na svojoj 193. sjednici, održanoj 30. ožujka 2021. donio Odluku
(Klasa: 120-02/21-02/06, Ur.broj: 63-02/01-21-1) o prihvaćanju ponude tvrtke Akus d.o.o. sa sjedištem
u Nijemčanska 12, 10 000, Zagreb.

U postupku jednostavne nabave usluge savjetovanja na području javne nabave – grupa 2. Usluge
savjetovanja na području javne i jednostavne nabave za potrebe Hrvatske zaklade za znanost,
pokrenute dana 11.03.2021., prema evidencijskom broju nabave JN17/2021, Upravni odbor na svojoj
193. sjednici, održanoj 30. ožujka 2021. donio Odluku (Klasa: 120-02/21-02/06, Ur.broj: 63-02/01-21-1)
o prihvaćanju ponude tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. sa sjedištem u Petrovaradinska 1, 10 000
Zagreb.
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Obavijest o poništenju postupka nabave za vrednovanje TTPP programa
U postupku jednostavne nabave vrednovanja Tenure Track Pilot programa, pokrenute dana
22.03.2021., prema evidencijskom broju JN23/2021, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni
odbor na svojoj 193. sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/21-02/06,
Ur.broj: 63-02/01-20-2) o poništenju postupka nabave jer nije zaprimljena niti jedna ponuda.
Zagreb, 29. travnja 2021. godine
Obavijest o odabiru tvrtke za vrednovanje TTPP programa
U ponovljenom postupku jednostavne nabave vrednovanja Tenure Track Pilot programa, pokrenute
dana 14.04.2021., prema evidencijskom broju JN23/2021, ovim putem Vas obavještavamo da je
Upravni odbor na svojoj 196. sjednici održanoj 29. travnja 2021. godine donio Odluku (Klasa: 12002/21-02/09, Ur.broj: 63-02/01-20-8) o prihvaćanju ponude tvrtke Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt sa sjedištem u Heinrich-Konen-Straße 1, 53227 Bonn, Njemačka.

Zagreb, 01. lipnja 2021. godine

Obavijest o poništenju postupka nabave računalne opreme
U ponovljenom postupku jednostavne nabave računalne opreme, pokrenute dana 12.05.2021., prema
evidencijskom broju nabave JN01/2021 Upravni odbor je na svojoj 198. sjednici održanoj 27. svibnja
2021. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/21-02/11, Ur.broj: 63-02/01-21-4) o poništenju postupka
jednostavne nabave za računalnu opremu, s obzirom da nije zaprimljena niti jedna potpuna i
pravovremena ponuda, prema traženim specifikacijama naručitelja.

Zagreb, 07. srpnja 2021. godine
Obavijest o odabiru tvrtke za nabavu usluge revizije
u postupku jednostavne nabave uslugu revizije za grupu 1. – Usluga revizije za poslovanje Hrvatske
zaklade za znanost, pokrenute dana 18.06.2021., prema evidencijskom broju nabave JN12/2021,
Upravni odbor na svojoj 2. sjednici, održanoj 06. srpnja 2021. donio Odluku (Klasa: 120-02/21-02/13,
Ur.broj: 63-02/01-21-3) o prihvaćanju ponude tvrtke ALPHA AUDIT d.o.o. sa sjedištem u Ul. R. F.
Mihanovića 9, Zagreb te za grupu 2 - Uslugu revizije znanstvenih projekata Hrvatske zaklade za
znanost, donesena je Odluka (Klasa: 120-02/21-02/13, Ur.broj: 63-02/01-21-3) o prihvaćanju ponude
tvrtke ALPHA AUDIT d.o.o. sa sjedištem u Ul. R. F. Mihanovića 9, Zagreb.
Obavijest o poništenju postupka nabave Firewall licenci
U postupku jednostavne nabave Firewall licenci, pokrenute dana 18.06.2021., prema evidencijskom
broju JN20/2021, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 2. sjednici održanoj 6.
srpnja 2021. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/21-02/13, Ur.broj: 63-02/01-21-4) o poništenju
postupka nabave, s obzirom da nije zaprimljena niti jedna ponuda.
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