مكتب شؤون حجاج باكستان
قنصلية باكستان العامة جده
دعوة لتقديم العروض والمناقصات
السكن:
إن مكتب شؤون حجاج باكستان يدعو أصحاب العمائر أو ممن يمثلهم وأصحاب المجموعات السكنية المسجلة
ولديهم تصاريح سارية أو الراغبين في تأجيرعمائرهم بالمدينة المنورة للحجاج الباكستانيين خالل موسم حج
عام  2019الموافق  1440هجري بتقديم العروض/المناقصات وفقا ً للتعليمات الصادرة من المملكة العربية
السعودية لحج عام 1440هـ .
• العرض يشمل التسكين  %100في المنقطة المركزية .
• المجموعة السكنية ال بد أن تكون مسجلة لدى وزارة الحج والمؤسسة األهلية لألدالء والجهات المعنية
األخرى حسب المتبع في النظام.
• المتقدم يمكنه تقديم فندق من النوع الجيد والنظيف خارج المركزية لكامل موسم الحج لتسكين موظفي
البعثة االدارية والطبية والمعاونيين لعدد  200سرير على األقل في التصريح.
النقل  /المركبات:
•

•
•
•
•

يتم التقديم من قبل أصحاب شركات النقل والتأجير أو مسؤولي فروعهم المعتمدة الحاصلين على
مستندات ورخص صالحة في هذا المجال والراغبين في تأجير مركباتهم في المدينة المنورة ألجل
خدمة حجاج باكستان ذات الموديالت من  2012وحتى  .2019والمركبات هي :
 سيارات. سبع كراسي (جمس – جيب – ونيت غمارتين) . أنيسة هائي ايس. كوستر.يجب تقديم العروض مكتملة من جميع النواحية من قبل المواطنين السعوديين المالك أو الوكالء
الشرعيون الممثلون وذلك مباشرة لمكتب شؤون حجاج باكستان أثناء ساعات الدوام من  09:00صباحا ً
وحتى  16:00مساءا ً (من االحد إلى الخميس) .
آخر تاريخ لتقديم العروض هو  04يوليو  2019حتى الساعة  11:00صباحا ً ويتم فتح
العروض/المناقصات في نفس التاريخ الساعة  11:30صباحا ً بمكتب شؤون حجاج باكستان بمبنى
باكستان هاوس بالمدينة المنورة أثناء تواجد أصحاب العروض أو من يمثلهم.
يحتفظ مكتب شؤون حجاج باكستان بحق إلغاء ورفض جميع العروض أو أي عرض منها .
السماسرة والوسطاء غير مؤهلون في التقديم .

للمزيد من المعلومات والشروط  ,يرجى زيارة الموقع ( ) www.hajjinfo.orgأو التواصل على البريد
االلكتروني  dghajjjeddah@gmail.comأو االتصال على األرقام /012-6670980
 014-8267660أو زيارة مكتب شؤون حجاج باكستان بمنبى باكستان هاوس بالمدينة المنورة أو قنصلية
باكستان العامة ص ب  182جده 21411

OFFICE OF THE PILGRIM’S AFFACIRS PAKISTAN (OPAP)
CONSULATE GENERAL OF PAKISTAN, JEDDAH
INVITATION TO EXPRESSION OF INTEREST/BID

Accommodation:
OPAP invites Expression of Interest (EOI)/ Bids from the Building Owners/ their Authorized
attorneys / Registered Accommodation Groups, who have valid “Tasreeh” and are interested in
renting out their buildings at Madinah-al-Munawarah for Pakistani hujjaj during Hajj season -2019
A.D/1440 A.H. In line with the regulations issued by the Kingdom of Saudi Arabia for the Hajj
1440 A.H.
• The EOI / Bids shall be for 100% accommodation in Central Area/ Markazia.
• The accommodation groups must be registered with Ministry of Hajj, KSA, Moassassah
Adillah Madinah-al-Munawarah and other relevant authorities as required under rules.
• The bidder may also offer a good quality complete building in non-markazia for welfare
staff/Medical mission/Muavineen approximately having tasreeh capacity of 200 beds.
Transport / Vehicles:
• Transport owners/their authorized attorneys who have valid documents and are interested
in renting out their vehicles at Madinah Munawwarah for Pakistani hujjaj bearing model
2012-2019.
- Cars
- Seven seater / GMC/ Jeep/ Pickup
- Hiace
- Coaster.
• 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 04th July, 2019 till 11:00 hrs and shall be opened on
the same date at 11:30 hrs in OPAP office, Pakistan House, Madinah-al-Munawarah, in the
presence of the bidders or their representatives who may choose to attend.
• OPAP reserve 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-Munawarah or Consulate General of Pakistan P.O. Box 182, Jeddah 21411

