إعالن إعادة طرح عطاء
 . 1تعلن الميادة العامة للموات المسلحة األردنية /ليادة سالح الجو الملكي عن طرح العطاء رلــــــــــــــــــــــــــــــم
(س ج/مالبس )3/0201/وهوعباره عن شراء مادة حذاء ساق طويل لون أخضر زيتي ).(VIP
 .0على الرراببين باششرتران مراجعرة لسرم المشرتريات بميرادة سرالح الجرو الملكري خرالل سراعات الردوام الرسرمي
ليرررومي الاالارررراء الموا ررررك  0201/6/8والخمرررريس الموا ررررك  0201/6/12شسرررتالم نسررررخة مررررن كشرررر المررررواد
والمواصفات ممابل ( )02أربعون دينار بير مسترده مصرطحبين معمرم رخصرة ممرن سرارية المفعرول لمردة سرنة
ميالدية.
 .3اخر موعد لبيع المنالصات يوم الخميس الموا ك  0201/6/12وخالل ساعات الدوام الرسمي .
 . 0تعاد المنالصات بالظر المختوم خالل ساعات الدوام الرسمي ليس بعد يوم الخمريس الموا ـــرـك 0201/7/1
ولن تمبل أية منالصة ترد بعد هذا الولت.
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