
 

 

 ( OPAP) باكستان  مكتب شؤون حجاج

 قنصلية باكستان العامة بجدة

  م  2023لحج عام   دعوة لتقديم العروض والمناقصات
                        

م  3202هـ/  1444بجدة استئجار/ شراء السلع / الخدمات التالية لعملية الحج    (OPAP)  حجاج باكستانن  مكتب شؤو  يعتزم 

والمناقصات  يدعو،و العروض  القانونية  (Eol)  بتقديم  المتطلبات  جميع  تلبي  العربية    الصادرة   والتي  المملكة  ألنظمة  وفقاً 

 وقواعد الشراء ذات الصلة الصادرة عن حكومة باكستان. م 3202هـ/ 1444لموسم حج عام   السعودية

لوثيقة العرض المعيارية لمكتب شؤون حجاج باكستان    -2 والمتوفرة في   (OPAP)يجب أن يكون العرض )العطاء( وفقاً 

بعد نشر    (16:00( إلى الساعة )09:00المديرية العامة للحج بجدة ، ويمكن الحصول عليها في أي يوم عمل من الساعة )

الملف   تحميل  يمكن   ، الصحف  في  ً   نفسهاإلعالن  موقع  ايضا الدينية  ل  الويب  من  الشؤون  األديان  وزارة  بين  والوئام 

MoRA&IH    )https://mora.gov.pk/(    وبيبرا باكستان ،PPRA Pakistan  )ps://www.ppra.org.pk/htt(  القنصلية  و

 .  )https://parepjeddah.org(ة العامة لباكستان بجد

الممثلين    -3 أو  المالكين  السعوديين  للمواطنين  فقط  قانونويحق  ً يالمفوضين  /ب  ا /    زيارة  االهتمام  العروض إبدا  بتقديم 

( بجدة، الوكالء والموردين  OPAPنواحي مباشرة إلى مكتب شؤون حجاج باكستان )الطلبات كاملة من جميع ال  والمناقصات

 . غير مؤهلين لتقديم الطلبات

، القنصلية العامة لباكستان (OPAPمكتب شؤون حجاج باكستان )إلى    EOIsالعطاءات  العروض/  يجب أن تصل جميع  -4

نت الطلبات شخصيًا أو عبر اإلنتر  رساليمكن إكما    .م 2022  دسمبر27(  15:00)  الساعةإلى    21411جدة    182، ص. ب:  

، حيث    قبل تاريخ ووقت اإلغالق  ، من قبل األشخاص المخولين ،  gmail.compcdghajj@  من خالل البريد اإللكتروني

سوف يتم  كما أنه  التصريح األصلي شخصياً.  العمارة إال بتسليم التصنيف/ بالفندق/   تقديم عروض وطلبات الخاصة  لن يتم   هأن

بحضور أصحاب العروض ( صباحاً  15:30)  الساعةم في تمام    2022  مبرسد27     في نفس اليوم .أي تاريخالعروض    فتح

 ساعة(.  1500غالق )اعات اإللن يتم قبول العطاءات التي يتم استالمها بعد س من يمثلهم الذين يختارونهم للحضور ،أو 

 

أو اإلتصال بمكتب شؤون حجاج  www.hajjinfo.org زيارة موقع يرجى الشروط واألحكام التفصيلية ، للحصول على

 gmail.compcdghajj@ :  البريد اإللكتروني ،  012-6125531بجدة هاتف رقم   (OPAP) باكستان
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