مكتب شؤون حجاج باكستان
قنصلية باكستان العامة بجدة
دعوة لتقديم العروض والمناقصات
يدعو مكتب شؤون الحجاج باكستان بتقديم العرروض والمناقصرات مر قلرا المر والممثلري الرررعيي لمقردم الدردمات
وأصحاب الرركات المسجلة لدى كافة الجهات ذات الع قة (ف مجاالتهم المحددة) والت تلل جميع المتطللات القانونية وفقرا
ألنظمة المملكة العربية السعودية لتوفير الددمات والسلع للحجاج اللاكستانيي لموسم حج عام  1440هر  2019م كالتال -:
( )1توفير األدوات المكتلية ولوحات ملان الحجاج وإعداد خرائط بانا فليكس واألع م اللاكستانية ،وطلاعرة المرواد المدتلفرة
ومستلزماتها( .حسب الشروط والموصفات الموجودة في دليل التعليمات)
( )2توفير األثاث المكتل والتركيلات حسب الطلب.
( )3الترتيلات واالستعدادات إلنراء مديمات مكتب شؤون حجاج باكستان بمرعر منى وعرفات.
(حسب الشروط والموصفات الموجودة في دليل التعليمات)
( )4خدمات تأجير السيارات( .حسب الشروط والموصفات الموجودة في دليل التعليمات)

لمزيد م الرروط والتفاصيا يرجى زيارة موقع  www.hajjinfo.orgأو اإلتصال بمكتب شؤون حجاج باكستان بجدة
هاتف رقم ،012-6670980اللريد اإللكترون  ، opapjeddah@gmail.comكما يجب تقديم جميع العروض ملاشرة
م قلا المسؤول الرئيس م تاريخ نرر هذا اإلع ن وحتى تاريخ 2019/05/29م الساعة  11صلاحا  ،يحق لمكتب
شؤون حجاج باكستان رفض أي عرض  ،ويمتنع الوسطاء والسماسرة  ،كما أنه سوف يتم فتح العروض ف تاريخ
2019/05/29م ف تمام الساعة ( )11:30صلاحا بمكتب شؤون الحج بجدة .

Office of Pilgrims Affairs (OPAP),
Consulate General of Pakistan, Jeddah
Invitation to Submit Expressions of Interest / Bids
OPAP invites Expressions of Interest (EoI) / bids from owners / or authorized
attorneys of service providers and owners of companies which have been
registered in their respective fields in KSA for following goods and services for
Hajj-2019;
1)

Stationery items, sign boards on buildings of hujjaj, Panaflex maps, Pakistani
flags and printed materials.
As per details mentioned in TORs

2)

Provision of Furniture and Fixture for offices as per the requirement of OPAP.

3)

Arrangements for setting up OPAP camps at Mina, Arafat.

4)

Rent-a-car services

As per details mentioned in TORs
As per details mentioned in TORs

For detailed terms and conditions, please visit www.hajjinfo.org or contact OPAP,
Jeddah Tel: 012-6670980, email: opapjeddah@gmail.com.
Only principals to apply directly from date of publication of advertisement
till 11am 29-05-2019. Agents or suppliers are not eligible. Bids shall be
opened on 29th of May 2019 at 11.30hrs at OPAP Jeddah office.

