مكتب شؤون حجاج باكستان
قنصلية باكستان العامة بجدة
دعوة لتقديم العروض والمناقصات
يدددعو مكتددب شددؤون الحجدداج باكسددتان بتقددديم العددروض والمناقصددات مددن قبددم الم د والممثلددين الشددرعيين
وأصددحاب الشددركات المسددجلة لدددك كا ددة الجذددات عات الع قددة ( ددم مجددا تذم المحددددةي والتددم تلبددم جمي د
المتطلبددات القانونيددة و ق دا أل ظنةمددة المملكددة العربيددة السددعودية لتددو ير المدددمات والسددل للحجدداج الباكسددتانيين
لموسم حج عام  1440هـ  2019م كالتالم- :
(1ي عدد تس أو أكثر سيارات اإلسعاف مجذزة بجمي اظدوات واللوازم المطلوبدة حسدب تعليمدات وأنةمدة
الجذات المتعلقة بالمملكة العربية السعودية..
(2ي لتددو ير وجبددات ترحيبيددة بمطددار اظميددر محمددد بددن عبددد العزيددز المدينددة المنددورة عنددد وصددوم
الحجدداج .و ب دد أن تكددون شددركات اإلعاشددة مقدددمم العددروض مؤهل دون بموجددب التددرميا ال د زم لجلددب
وتمددزين وتوزي د الوجبددات الجا ددة المفل ددة بددين الحجدداج ددم سدداحات المطددار ،سددتعطا اظولويددة لشددركات
اإلعاشة أو أصحاب العروض من عوي المبدرة الدعين وقدد مارسدوا هدعه المذندة علدا مددار السدنة مدن مد م
تقددديم اإلعاشددة للمعتمددرين والددزوار ،وأن تكددون المددواد الفعاةيددة المطلددوب تعبةتذددا صددحيا ددم رزمددة واحدددة
كالتالم:
 كروسان بالجبن ( 60-70غرامي.
 كعكة حلوك اإلنجليزية ( 70-90غرامي.
 عصير ربي  ،أو المراعم أو سن توب ( 250ممي.
 تمر ( 75-80غرامي.
 بسكويت مالح ( 50-60غرامي.
 قارورة ماء ( 330ممي.
 منديم مبلم (بدون عطري
م حةة :عند تقديم العرض ير ق رزمة من اظصناف المعكورة.
(3ي سجادات الص ة ،بساط (حصيرةي مشعر مزدل ة ،ممدات قابلة للن خ وبطانيات للحجاج الكرام.
بد علا صاحب العرض أن تكون الشركة مسجلة لدك الجذات السعودية وبأن تقدم الطلب مباشرةأل
ويكون لديذا مستودع للتمزين والتوزي م كم من مكة المكرمة وجدة ،و تكون تجربتذا ث ث سنوات أو
أكثر ويكون مستورد البضاعة .وسجاد الص ة تكون بتصميم موق دينم معروف ومشذور بباكستان و يما
يلم أدناه المواص ات المطلوبة لذعه السل :
 سجادات الص ة :الطوم والعرض ( 115 × 65سمي الوزن ( 620-650غرامي.
 بساط (حصيرةي مشعر مزدل ة :الطوم والعرض ( 200 × 100سمي الوزن (1300-1200
غرامي.
 الممدات القابلة للن خ :الطوم والعرض ( 30 × 45سمي.
(م حةةي يلزم إر اق العينات المعكورة م العرض.
(4ي لقد تم تمديد تقديم عروض اإلسكان لمكة المكرمة حتا تاريخ 15:مايو 2019م.
يجب تقديم جمي العروض مباشرة من قبم المسؤوم الرةيسم حتا تاريخ 17:مارس 2019م ،
ولمزيد من الشروط والت اصيم يرجا زيارة موق www.hajjinfo.orgأو ا تصام بمكتب شؤون
حجاج باكستان بجدة هاتف رقم ،012-6670980البريد اإللكترونم
 ، dghajjjeddah@gmail.comكما ويمتن الوسطاء والسماسرة  ،كما أنه سوف يتم تح
العروض م أمر يوم من اليوم الساب عشر من مارس 2019م م تمام الساعة (01:00ي مساءا أل
بمكتب شؤون الحج بجدة .

