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 לכבוד

 ועדת מכרזים 
 
 

 שלום רב,
 

צרעה פתרונות פנים בע"מ עבור עמדות רחף )כיסא מחובר לשולחן  –בקשה לספק יחיד גלובל    : הנדון
 ₪ כולל מע"מ לתקופה של שנתיים  800,000כולל שקע חשמל(  בסכום של 

 
 סיבות לבקשה: 

 
, הזרוע מחוברת אל  פתרונות פנים בע"מ  צרעהגלובל  זרוע המושב הינה מנגנון בלעדי של חברת    מושב:.  1

המאפשרים לכיסא לנוע בצורה נוחה ושקטה ומאפשרת למושב לחזור למקומו השלדה באמצעות ציר ובוכנה 

בשימוש. אינו  הכיסא  את   כאשר  איכותיים שישמשו  מושבים  מענה של  לאוניברסיטה  תיתן  זו  רחף  עמדת 

 האוניברסיטה להרבה שנים.

ית ודורשת מערכות הרחף הקיימות בחברות אחרות המבוססות על טכנולוגיה קפיצית שע"פ ניסיוננו בעיית

 תחזוקה רבה.

אף ספק לא הציע וסיף כי נעשה חיפוש אחר ספקים עם מנגנון דומה ושיחות שקיימנו עם יצרנים אחרים,  א

 פתרונות פנים בע"מ. –את המנגנון ופריט החשמל כפי שיש לחברת גלובל צרעה 

פתרון שחברת גלובל צרעה יכולים לספק  לפיכך לפי מיטב ידיעתי, אין בנמצא ספק אחר שיכול לספק את ה

 בעמדות רחף. 

 

שקעי החשמל מותקנים על השלדה ממנה יוצאת הזרוע דבר המאפשר לסטודנט גישה נוחה מאוד   חשמל:.    2

עמדת חשמל השקעים הינה ייחודית הכוללת חיווט בין רגל לרגל, השקעים בעלי תו תקן של  לשקע החשמל.

 עמדת הרחף של חברת צרעה והטכנולוגיה הייחודית שלה. חברת אפרט שהותאם באופן מלא ל

 עמדה זו חוסכת כסף ועבודות חשמל שידרשו ללא פריט החשמל הייחודי והבלעדי.

 

ארגונומיי   מושבים:.  3 אלו  מושבים  צרעה,  חברת  של  בלעדית  בהספקה  טורשן  מדגם  הינם   ם המושבים 

ש בפני  גבוהה  עמידות  בעלי  זמן,  לאורך  לישיבה  לניקוי. המיועדים  קלים  סדיקה,  כבר   חיקה  אלו  מושבים 

 מותקנים באולמות וכיתות האוניברסיטה לשביעות רצונה. 

 

האוניברסיטה ביצעה כבר עמדות רחף במספר כיתות באוניברסיטה ואנו רוצים   ריהוט אחיד בכיתות: .   4

 לשמר רצף אחיד של נראות הכיתות מבחינת ריהוט. 

 

 
 

 בכבוד רב, 
 
 

 שרגאי עופר  
 סמנכ"ל תפעול 
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