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ISKAZIVANJE INTERESA
za davanje u zakup poslovnih prostora
Predmet iskazivanja interesa je prikupljanje ponuda za zakup poslovnih prostora za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti na Sajamskom prostoru Gudovac tijekom održavanja sajamske manifestacije 21. proljetni
međunarodni bjelovarski sajam i 3. Drvni svijet (6. - 8. travnja 2018.).
U ponudi su slijedeći poslovni prostori:
1.

ZATVORENI PROSTOR br.1 i OTVORENI PROSTOR br.1
• Lokacija: dio Paviljona 4 i dio Polja 3A
• Površina: 240 m2
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda kn + PDV.
Poslovni prostor se sastoji od zatvorenog kuhinjskog i uslužnog prostora, priručnog spremišta, sanitarnog
čvora za osoblje i natkrivene terase.
Kuhinjski i uslužni prostor su djelomično opremljeni ugostiteljskom opremom i daje se u zakup u viđenom
stanju na određeno vrijeme - tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Zatvoreni dio poslovnog prostora je grijan, a režijski troškovi (struja, voda i plin) su uključeni u cijenu
zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom zatvorenom prostoru dozvoljena je prodaja svih vrsta
hladnih i toplih jela, te svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka.
Priprema svih vrsta jela prilikom koje se oslobađa dim i vodena para je dozvoljena isključivo na otvorenom
prostoru ponuđenog poslovnog prostora.
U navedenom poslovnom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa.

2.

ZATVORENI PROSTOR br.2
• Lokacija: dio Paviljona 9
• Površina: 50 m2
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda kn + PDV.
Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom
stanju na određeno vrijeme - tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Poslovni prostor je grijan, a režijski troškovi (struja, voda i plin) su uključeni u cijenu zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom poslovnom prostoru dozvoljena je prodaja isključivo
svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka.
U navedenom poslovnom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa.

3.

ZATVORENI PROSTOR br.3 i OTVORENI PROSTOR br.2
• Lokacija: dio Paviljona 7 i dio Polja 7A
• Površina: 320 m2
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda kn + PDV.
Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom
stanju na određeno vrijeme - tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Zatvoreni dio poslovnog prostora nije grijan, a ostali režijski troškovi (struja i voda) su uključeni u cijenu
zakupa. Odabrani ponuditelj može u dogovoru sa zakupodavcem osigurati adekvatnu vrstu grijanja
poslovnog prostora.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom zatvorenom prostoru dozvoljena je prodaja svih vrsta
hladnih i toplih jela, te svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka.
Priprema svih vrsta jela prilikom koje se oslobađa dim i vodena para je dozvoljena isključivo na otvorenom
prostoru ponuđenog poslovnog prostora.

U navedenom poslovnom prostoru je dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa, uz prethodnu
najavu izvođenja glazbe i pismeno odobrenje davatelja zakupa, a izvođenje glazbe putem razglasa je
moguće samo nakon 15,00 sati tijekom radnog vremena za posjetitelje.
4.

OTVORENI PROSTOR br.3
• Lokacija: dio Polja 1A
• Površina: 50 m2
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda kn + PDV.
Poslovni prostor se sastoji od otvorene-nenatkrivene terase i drvene ugostiteljske kućice, koja nije
opremljena ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom stanju na određeno
vrijeme - tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Poslovni prostor nije grijan, a ostali režijski troškovi (struja i voda) su uključeni u cijenu zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je prodaja svih vrsta hladnih i
toplih jela, te svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka.
U navedenom poslovnom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa.

5.

OTVORENI PROSTOR br.4
• Lokacija: dio Polja 4B
• Površina: 250 m2
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda kn + PDV.
Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom
stanju na određeno vrijeme - tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Režijski troškovi (struja i voda) su uključeni u cijenu zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je prodaja isključivo svih vrsta
ribljih hladnih i toplih jela, te svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka.
U navedenom poslovnom prostoru je dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa, uz prethodnu
najavu izvođenja glazbe i pismeno odobrenje zakupodavca, a izvođenje glazbe putem razglasa je moguće
samo nakon 15,00 sati tijekom radnog vremena za posjetitelje.

6.

OTVORENI PROSTOR br.5
• Lokacija: dio Polja 7D
• Površina: 450 m2
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda kn + PDV.
Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom
stanju na određeno vrijeme - tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Režijski troškovi (struja i voda) su uključeni u cijenu zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je prodaja svih vrsta hladnih i
toplih jela, te svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka.
U navedenom poslovnom prostoru je dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa, uz prethodnu
najavu izvođenja glazbe i pismeno odobrenje zakupodavca, a izvođenje glazbe putem razglasa je moguće
samo nakon 15,00 sati tijekom radnog vremena za posjetitelje.

7.

OTVORENI PROSTOR br.6
• Lokacija: dio Polja 8K
• Površina: 1.200 m2
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda kn + PDV.
Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom
stanju na određeno vrijeme - tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Režijski troškovi (struja i voda) su uključeni u cijenu zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je prodaja svih vrsta hladnih i
toplih jela, te svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka.
U navedenom poslovnom prostoru je dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa, uz prethodnu
najavu izvođenja glazbe i pismeno odobrenje zakupodavca, a izvođenje glazbe putem razglasa je moguće
samo nakon 15,00 sati tijekom radnog vremena za posjetitelje.

Pregled svih ponuđenih prostora je moguće obaviti tijekom radnih dana u periodu od 8. - 14. ožujka 2018., u
vremenu od 8 – 14 sati.
Svoje ponude dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom za koji poslovni prostor se iskazuje interes (redni broj
i naziv poslovnog prostora) i naznakom „Ne otvaraj-iskazivanje interesa za davanje u zakup poslovnih
prostora“ na adresu:
BJELOVARSKI SAJAM d.o.o., Gudovac 1D, Sajamski prostor Gudovac, 43251 Gudovac ili direktno u Upravu
Bjelovarskog sajma d.o.o. – Sajamski prostor Gudovac (paviljon 1, I.kat), najkasnije do 14. ožujka 2018., do
14,30 sati bez obzira na način dostave.

Ponuditelji mogu predati ponude za sve ponuđene poslovne prostore!
Ponuda mora sadržavati opće podatke ponuditelja, kontakte osobe za daljnju komunikaciju (e-mail i
telefon/mobitel), iznos zakupnine, te ponudu jela i pića.
Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su ponuđeni iznos zakupnine, te ponuda jela i pića.
Ponude ponuđača koji imaju neizmirene obaveze prema Sajmu i koji nisu registrirani za obavljanje
ugostiteljske djelatnosti se neće razmatrati.
Ponuditelji će biti obavješteni o odabiru najpovoljnije ponude u roku tri (3) radna dana od krajnjeg termina za
dostavu ponuda.
S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se Ugovor o poslovnoj suradnji za navedeni poslovni prostor u roku
od 3 (tri) dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Sajamski prostor Gudovac, 6. ožujka 2018.
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