طلب تقدمي عرو�ض

طلب تقدمي عرو�ض رقم002 :

طرح مناف�سة لن�شاط تطوير وت�شغيل

فن��دق (الرتانزيت مبنطقة املغادرة الدولية) مبطار امللك عبد
العزيز الدويل اجلديد بجدة ،اململكة العربية ال�سعودية
 - 1ترغب الهيئة العامة للطريان املدين بطرح مناف�سة عامة لن�شاط تطوير وت�شغيل فندق
(الرتانزيت مبنطقة املغادرة الدولية ) مبطار امللك عبدالعزيز الدويل اجلديد بجدة ،وتدعو جميع
ال�شركات ذات اخلربة واالخت�صا�ص يف تطوير وت�شغيل و�إدارة الفندق بامل�شاركة يف املناف�سة.
 - 2املوقع التجاري مبنطقة املغادرة الدولية
�أ -ال ي�شمل كتيب ال�شروط واملوا�صفات (ال�صالة اجلنوبية – ال�صالة ال�شمالية – �صالة احلجاج) مبطار
امللك عبدالعزيز الدويل احلايل.
 - 3املدة التعاقدية للعقد هي ع�شر �سنوات.
 - 4تلتزم ال�شركة الفائزة باملناف�سة بتطوير وت�شغيل و�إدارة فندق الرتانزيت مبنطقة املغادرة الدولية
كما هو مو�ضح يف كتيب ال�شروط واملوا�صفات.
 - 5ال�شركات الراغبة بامل�شاركة يف املناف�سة عليها �إبداء اهتمامها بالرد عرب الربيد الإلكرتوين:
 COT1@kaia.gov.saمع كتابة العنوان :تطوير وت�شغيل فندق الرتانزيت على �أن يت�ضمن ذلك تقدمي
املعلومات التالية:
 اال�سم امل�سجل لل�شركة - .رقم ال�سجل التجاري- .ا�سم ال�شخ�ص املفو�ض بال�شركة الربيــد االلكتـرونـي�- .أرقـام التـوا�صـل( مالحظة  :ال�شركات التي �أبدت رغبتها �سيتم تزويدها ب�شروط الت�أهيل عرب الربيد الإلكرتوين املر�سل من قبلهم )
 -6على جميع ال�شركات الراغبة احل�صول على كتيب ال�شروط واملوا�صفات �سداد قيمة الكرا�سة مببلغ -
مايل وقدره  15٫000ريال �سعودي ( خم�سة ع�شر �ألف ريال �سعودي) لن�شاط تطوير وت�شغيل فندق
الرتانزيت مبنطقة املغادرة الدولية ،و�سيتم تقدمي بيانات ال�سداد لل�شركات عند ا�ستالم �إبداء االهتمام
والرغبة عرب الربيد الإلكرتوين.
 - 7مواقع �شراء وا�ستالم وت�سليم كتيبات املناف�سة وتقدمي العرو�ض:
دفع قيمة كرا�سة املناف�سة
 ا�ستالم كرا�سة املناف�سة -ت�سليم العرو�ض

الإدارة املالية مببنى �إدارة مطار امللك عبدالعزيزالدويل
�صالة رقم  ( 1املطار اجلديد) مبطار امللك عبدالعزيز غرفة اجتماعات الت�شغيل التجاري
�صالة رقم  ( 1املطار اجلديد) مبطار امللك عبدالعزيز غرفة اجتماعات الت�شغيل التجاري

 - 8التوقيت الزمني املحدد لطلب تقدمي العرو�ض �سيكون على النحو التايل:
 املوعد النهائي ل�شراء كتيب املناف�سة -املوعد النهائي لتقدمي م�ستندات الت�أهيل والعرو�ض

اخلمي�س  1440 / 07 / 07هـ
اخلمي�س  1440 / 07 / 28هـ

حتتفظ الهيئة العامة للطريان املدين باحلق يف تعديل بنود و�شروط كتيب ال�شروط واملوا�صفات �أو �إلغائها
دون �أدنى م�س�ؤولية عن �أية مطالبات �أو تعوي�ضات مهما كانت طبيعتها.
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