
OFFICE OF THE PILGRIM’S AFFAIRS PAKISTAN (OPAP) 

CONSULATE GENERAL OF PAKISTAN, JEDDAH 

INVITATION TO EXPRESSION OF INTEREST/BID 

 

 

Catering: 

In addition to already technically qualified catering companies, OPAP invites EOI for Catering 

Services (Supply of food) at residence of Hujjaj in Madinah-al-Munawwarrah from companies 

registered with the Saudi Ministry of Hajj and other relevant authorities for remaining number 

of hujjaj. 

 

 Only Saudi nationals being owners or legally authorized Saudi representative are advised 

to visit / submit EOI / applications, complete in all respect directly to OPAP, during 

working hours, i.e. 09:00 hrs to 16:00 hrs (Sunday to Thursday). 

 The last date for submission of bids is 19th May, 2019 till 16:00 hrs and shall be opened on 

the same date at 16:30 hrs in OPAP office, Pakistan House, Madinah-al-Munawwarrah, in 

the presence of the bidders or their representatives who may choose to attend. 

 OPAP reserves the right to reject any or all of the bids. 

 The agents and / or suppliers are not eligible to apply. 

 

For detailed information / terms and conditions, please visit www. Hajjinfo.org or email at 

dghajjjeddah@gmail.com OR contact at 012-6670890 / 014- 8267660 OR visit OPAP, Pakistan 

House, Madinah-al-Munawwarrah or Consulate General of Pakistan P.O. Box 182, Jeddah 21411 

 

  

mailto:dghajjjeddah@gmail.com


 مكتب شؤون حجاج باكستان

 قنصلية باكستان العامة جده

 

 دعوة لتقديم العروض والمناقصات

 

 االعاشة : 

يدعو مكتب شؤون حجاج باكستان لتقديم العروض  سابقا   لشركات االعاشة التي تم تأهيلها فنيا إضافة

لخدمات اإلعاشة )تقديم الطعام( بمساكن الحجاج بالمدينة المنورة من قبل الشركات المسجلة لدى وزارة 

 للعدد المتبقي من الحجاج الكرام .   والجهات المعنيةالحج السعودية 

  يجب تقديم العروض مكتملة من جميع النواحية من قبل المواطنين السعوديين المالك أو الوكالء

صباحا   09:00الشرعيون الممثلون وذلك مباشرة لمكتب شؤون حجاج باكستان أثناء ساعات الدوام من 

 مساءا  )من االحد إلى الخميس( .  16:00وحتى 

  ويتم فتح  ظهرا   16:00حتى الساعة  2019 مايو 19آخر تاريخ لتقديم العروض هو

بمكتب شؤون حجاج باكستان بمبنى  مساءا   16:30العروض/المناقصات في نفس التاريخ الساعة 

 باكستان هاوس بالمدينة المنورة أثناء تواجد أصحاب العروض أو من يمثلهم. 

 ا . يحتفظ مكتب شؤون حجاج باكستان بحق إلغاء ورفض جميع  العروض أو أي عرض منه 

  . السماسرة والوسطاء غير مؤهلون في التقديم 

 

( أو التواصل على البريد  www.hajjinfo.orgللمزيد من المعلومات والشروط , يرجى زيارة الموقع )

 /012-6670980أو االتصال على األرقام  dghajjjeddah@gmail.comااللكتروني 

أو زيارة مكتب شؤون حجاج باكستان بمنبى باكستان هاوس بالمدينة المنورة أو قنصلية    014-8267660

 21411جده  182باكستان العامة ص ب 
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