
  عطاءطرح  إعالن

 م ــــــــــــــــــــــــــقــــقيادة سالح الجو الملكي عن طرح العطاء ر/ للقوات المسلحة األردنيةة تعلن القيادة العام .1

تدديجير مبدداني وقطددي درالددي داخددح احددد  الوحدددات  عبددارع عددنوهو (9112/3/9332/خدددمات مرددترك /ت ف)
   .االزرق    التابع  لسالح الجو الملكي في منطقة 

 سالح الجو الملكي خالح ساعات الدوام الرسدمي ةبقياد قسم المرترياتعلى الراغبين باالرتراك مراجعة  . 9
 المددواد مددن كردف ةالسدتالم نسدخ 11/11/9112الموافدد   والخمدي  11/11/9112ليدومي الالالالداء الموافدد  

مهدن سدارية المفعدوح  ةحبين معهم رخصمستردع مصط غيرمائة دينار ( 111)مقابح والمواصفات الكميات و
   .لمدة سنة ميالدية 

  .وخالح ساعات الدوام الرسمي 11/11/9112 المواف  الخمي دخر موعد لبيي المناقصات يوم  . 3

  ـــدددـالموافالخمدددي   يدددوملدددي  بعدددد  خدددالح سددداعات الددددوام الرسدددميتعددداد المناقصدددات بدددالورف المختدددوم  . 3
  .هذا الوقتولن تقبح دية مناقصة ترد بعد  93/11/9112
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 المدددواد مدددن كردددف ةالسدددتالم نسدددخ 11/11/9112الموافددد   والخمدددي  11/11/9112ليدددومي الالالالددداء الموافددد  

مهن سدارية المفعدوح لمددة  ةمستردع مصطحبين معهم رخص غيرمائة دينار ( 111)مقابح والمواصفات الكميات و
   .سنة ميالدية 
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ن سدارية المفعدوح لمددة مه ةمستردع مصطحبين معهم رخص غيرمائة دينار ( 111)مقابح والمواصفات الكميات و
   .سنة ميالدية 
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  .الوقتهذا ولن تقبح دية مناقصة ترد بعد  93/11/9112
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