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 מפרט נכסים / פעילות 3מכרז למתן שרותי ניהול והפעלת בית קפה בטרמינל 

 

 

 

 מס' הנכס
 השטחים

 במ"ר

אופי השימוש 

 בנכס
 מתחם

   2.2.1.1.לשנה נכון ליום  ₪תעריף למ"ר  ב

 דמי אחזקה דמי מיזוג דמי שימוש סוג

040-501-CD-010-350 37.23 בית קפה 

 Dזרוע 

דמי הרשאה משולביםבמסגרת  במסגרת דמי הרשאה משולבים  במסגרת דמי הרשאה משולבים 

040-501-CD-010-350A1 ...7 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים חדר קרור 

040-501-CD-010-350A2 7..7 משולביםבמסגרת דמי הרשאה  במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים בית קפה  

040-501-CD-010-350A3 3..7 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים בית קפה 

040-501-CD-010-350A4 3..7 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים חדר קרור 

040-501-CD-010-360 ....3 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים חדר עישון 

040-501-CD-010-370-B-350 2.37 במסגרת דמי הרשאה משולבים דלפק שרות מ"א   

040-501-CD-010-370-O-350 23.33 דמי הרשאה משולביםבמסגרת  במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים שטח שרות  

040-501-CD-010-370-O-351 65.19 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים שטח ישיבה 
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 מס' הנכס
 השטחים

 במ"ר

אופי השימוש 

 בנכס
 מתחם

   2.2.1.1.לשנה נכון ליום  ₪תעריף למ"ר  ב

 דמי אחזקה דמי מיזוג דמי שימוש סוג

040-501-RT-000-325C1 3..22 מחסן 

 רוטנדה

 181 166 ...74 א37

040-501-RT-000-325C2 33.31 181 166 ...74 א37 מחסן 

040-501-RT-010-1010-B-030 32.2. במסגרת דמי הרשאה משולבים דלפק שרות מ"א   

040-501-RT-010-1010-B-031 2..3 במסגרת דמי הרשאה משולבים דלפק שרות מ"א   

040-501-RT-010-1010-O-030 22..7 משולביםבמסגרת דמי הרשאה  במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים שטח שרות  
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 מקדם גודל שטח

 להלן טבלת מקדם גודל שטח לתעריפי דמי השימוש4 כמפורט בחוזה:

                                 

 

 יובהר כי לצורך חישוב סך השטחים המושכרים למפעיל בהתאם לטבלאות לעיל 4 יסוכמו שטחי הנכסים המוגדרים במערכת הנכסים של רש"ת 

 מחסן4 כל אחד בנפרד . –משרד" או "שטח עיקרי"  –כ"שטח עיקרי" 

 

 מדידה השטחים האמורים בנספח א' זה נמדדו על פי המפרט הטכני למיפוי נכסי פנים של הרשות. המשתמש מאשר בזאת בחתימתו כי הוא מסכים לתוצאות ה

 כמופיע בנספח זה4 וכי אם וככל שתעודכן המדידה ע"י הרשות4 הוא מסכים כי יחויב בהתאם לכך.

 

 

__________________________  __________________________ 

 המפעיל      הרשות

  נבדק ע"י ש. טוריקה )רוזי(י הוכן ע"
 2112ספטמבר,  22 

 docx.2112מכרז ארקפה 

 

 שטח מושכר

 משרדיםשטחי 

 תוספתאחוזי 

לתעריפי דמי 

 השימוש
 

 שטח מושכר

 מחסניםשטחי 

 תוספתאחוזי 

לתעריפי דמי 

 השימוש
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