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 להפעלת מסעדה איטלקית חלבית בשירות מהיר מכרז 

 מפרט נכסים / פעילות

     

 

 מס' הנכס
 השטחים

 במ"ר

אופי השימוש 

 בנכס

   אופן התשלום

 דמי אחזקה דמי מיזוג דמי שימוש

040-501-LT-020-R400A1 7.18 181 166 3,214 מטבח 

040-501-LT-020-R400A2 18.44 181 166 3,214 מטבח 

040-501-LT-020-R400A3 10.11 181 166 3,214 מטבח 

040-501-LT-020-R400A4 5.09 181 166 3,214 מטבח 

040-501-LT-020-R401 32.94 181 166 3,214 מטבח 

040-501-LT-030-R220 31.21 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים הסעדה 

040-501-LT-030-R220A1 34.38 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים מטבח 

040-501-LT-030-R220A2 14.91 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים מטבח 

040-501-LT-030-R220A3 6.01 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים דמי הרשאה משולבים במסגרת משרד 
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 מס' הנכס
 השטחים

 במ"ר

אופי השימוש 

 בנכס

   אופן התשלום

 דמי אחזקה דמי מיזוג דמי שימוש

040-501-LT-030-R220A4 7.80 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים חדר קירור 

040-501-LT-030-R220A5 1.41 משולבים במסגרת דמי הרשאה במסגרת דמי הרשאה משולבים מחסן  במסגרת דמי הרשאה משולבים 

040-501-LT-030-R230 34.90 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים הסעדה 

040-501-LT-030-R555-O-220 8.35 משולביםבמסגרת דמי הרשאה  במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים שטח שרות  

040-501-RT-010-425-O-450 3.39 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים שטח שרות 

040-501-RT-010-450 21.31 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים הסעדה 

040-501-RT-010-450A1 27.49 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים מטבח 

040-501-RT-010-450A2 5.81 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים חדר קירור 

040-501-RT-010-450A3 14.15 במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים במסגרת דמי הרשאה משולבים מחסן 
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 מקדם גודל שטח

 להלן טבלת מקדם גודל שטח לתעריפי דמי השימוש, כמפורט בחוזה:

                                 

 

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

 מחסן, כל אחד בנפרד . –משרד" או "שטח עיקרי"  –כ"שטח עיקרי" 

 

 

 

 

 

 

 2017 אוגוסט  3  עדכון: 

 docx.2017מכרז במקום טבסקו פיצה האט 

 

 שטח מושכר

 משרדיםשטחי 

 תוספתאחוזי 

לתעריפי דמי 

 השימוש
 

 שטח מושכר

 מחסניםשטחי 

 תוספתאחוזי 

לתעריפי דמי 

 השימוש

 5% מ"ר 250עד   5% מ"ר 100עד 

 2.5% מ"ר 250-500  2.5% מ"ר 100-250
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