
 

  عطاءطرح  إعالن

 م ــــــــــــــــــــــــــقــــللقوات المسلحة األردنية/ قيادة سالح الجو الملكي عن طرح العطاء رة تعلن القيادة العام .1

   شراء مواد قرطاسية. عباره عنوهو (0202/5س ج/قرطاسية/)

ليومي  سالح الجو الملكي خالل ساعات الدوام الرسمي ةبقياد قسم المشترياتعلى الراغبين باالشتراك مراجعة  . 0

والمواصااتات  المااواد ماان كشاا  ةالسااتالم نسااخ 3/10/0202الموا اا   والخماايس 1/10/0202الثالثاااء الموا اا  

ساارية المتعاول لمادة سانة  م ان ةمساترده مصاطحبين مع ام رخصا غيارعشرون ديناار  قاط ( 02مقابل ) والكميات

 .ميالدية

  وخالل ساعات الدوام الرسمي . 3/10/0202يع المناقصات يوم الخميس الموا   اخر موعد لب . 3

  ـــاااـالموا الخمااايس  ياااوملااايس بعاااد  خاااالل سااااعات الااادوام الرساااميتعااااد المناقصاااات باااالور  المختاااوم  . 4

  .هذا الوقتولن تقبل أية مناقصة ترد بعد  12/10/0202

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  عطاءطرح  إعالن

 م ــــــــــــــــــــــــــقــــللقوات المسلحة األردنية/ قيادة سالح الجو الملكي عن طرح العطاء رة تعلن القيادة العام .1
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والمواصااتات  المااواد ماان كشاا  ةالسااتالم نسااخ 3/10/0202الموا اا   والخماايس 1/10/0202الثالثاااء الموا اا  

ساارية المتعاول لمادة سانة  م ان ةمساترده مصاطحبين مع ام رخصا غيارعشرون ديناار  قاط ( 02ابل )مق والكميات
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  وخالل ساعات الدوام الرسمي . 3/10/0202اخر موعد لبيع المناقصات يوم الخميس الموا    . 3

  ـــاااـالموا الخمااايس  ياااوملااايس بعاااد  خاااالل سااااعات الااادوام الرساااميتعااااد المناقصاااات باااالور  المختاااوم  . 4

  .هذا الوقتولن تقبل أية مناقصة ترد بعد  12/10/0202
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  عطاءطرح  إعالن
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