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Zagreb, 07. siječnja 2020. godine 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za čišćenje ureda Zaklade u Zagrebu 

 

U postupku jednostavne nabave za uslugu čišćenja ureda, pokrenute dana 23.12.2019., za grupu 2, 

prema evidencijskom broju  JN02/2020,  ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 

156. sjednici održanoj 03. siječnja 2020. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/20-02/01, Ur.broj: 63-

02/01-20-3) 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 23.12.2019.,  za grupu 1, 

prema evidencijskom broju  JN02/2020,  ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 

156. sjednici održanoj 03. siječnja 2020. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/20-02/01, Ur.broj: 63-

02/01-20-3) 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 

23.12.2019., prema evidencijskom broju JN06/2020, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni 

odbor na 156. sjednici održanoj 03. siječnja 2020. godine donio Odluku  (Klasa: 120-02/20-02/01, 

Ur.broj: 63-02/01-20-2) o prihvaćanju ponude tvrtke Konto  d.o.o., sa sjedištem u Zrinska 48, 34000 

Požega. 

 

 

Zagreb, 26. veljače 2020. godine 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za uslugu sistematskog pregleda djelatnika Zaklade u Opatiji 

 

U postupku jednostavne nabave usluge sistematskog pregleda djelatnika Zaklade, pokrenute dana 

10.02.2020., prema evidencijskom broju nabave JN08/2020, ovim putem Vas obavještavamo da je 

Upravni odbor na 161. sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/20-

02/06, Ur.broj: 63-02/01-20-3) o prihvaćanju ponude Specijalne bolnice Agram, OIB: 89718348767, 

podružnica na adresi Riva 8, 51000 Rijeka, za nabavu usluge sistematskog pregleda za grupu 1. (Ured 

Opatija). 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za uslugu sistematskog pregleda djelatnika Zaklade u Zagrebu 

 

U postupku jednostavne nabave usluge sistematskog pregleda djelatnika Zaklade, pokrenute dana 

10.02.2020., prema evidencijskom broju nabave JN08/2020, ovim putem Vas obavještavamo da je 

Upravni odbor na 161. sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/20-

02/06, Ur.broj: 63-02/01-20-3) o prihvaćanju ponude Poliklinike AVIVA, OIB: 01916835772, sa sjedištem 

u Nemetova 2, 10000 Zagreb za nabavu usluge sistematskog pregleda za grupu 2. (Ured Zagreb). 
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Zagreb, 04. ožujka 2020. godine 

 

Obavijest o odabiru tvrtke za nabavu programa Expert Lookup 

 

U postupku jednostavne nabave za nabavu programa Expert Lookup, pokrenute dana 24.01.2020., 

prema evidencijskom broju JN03/2020, ovim putem Vas obavještavamo da je Upravni odbor na svojoj 

162. sjednici održanoj 02. ožujka 2020. godine donio Odluku (Klasa: 120-02/20-02/07, Ur.broj: 63- 

02/01-20-3) o prihvaćanju ponude za nabavu programa Expert Lookup tvrtke ELSEVIER B.V. sa 

sjedištem u Amsterdamu, Radarweg 29, Nizozemska. 
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