




















[1] Դուրս գրման ամսաթիվ Հաշիվ վավերագիր
(արտադրանքների, ապրանքների առաքման)

[2] Սերիա [3] Համար
10 Դեկտեմբեր 2019 թ.

Բ 7811492133
[4] Առաքման ամսաթիվ

10 Դեկտեմբեր 2019 թ. Ճշգրտվող հաշիվ վավերագրի
Սերիա Համար

Ճշգրտվող հաշիվ վավերագիրի դուրս
գրման ամսաթիվ

Պայմանագիր
[5] Կնքման ամսաթիվ [6] Համար

[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)

[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Արտադրանք, ապրանք առաքող անձի

[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 0 5 5 2 3 0 6 1

[9] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը

[10] Անվանումը Գ.ՇԱՀՊԱՐՈՆՅԱՆ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)
[11] Բանկային տվյալները Ինեկոբանկ ՓԲԸ N 2050122002051001
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն) ՇԻՐԱԿ ԳՅՈՒՄՐԻ  Թբիլիսյան խճ. 43 շ. 26 բն.
[13] Վայրը, որտեղից ապրանքները առաքվում են ԳՅՈՒՄՐԻ Սայաթ-Նովա  5ա /2
[14] Լրացուցիչ տվյալներ

Արտադրանք, ապրանք ձեռք բերող անձի

[15] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)
(ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)

0 5 5 3 6 3 5 5

[16] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը

[17] Անվանումը (ֆիզիկական անձի
անունը, ազգանունը)

ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԹԻՎ 4 ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ Պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ)

[18] Բանկային տվյալները Զարգացման Հայկական բանկ ԲԲԸ N 1810004776360300
[19] Գտնվելու վայրը (բնակության
վայրը)

ՇԻՐԱԿ ԳՅՈՒՄՐԻ  Անի Թաղ. 11 Փող. 5 2

[20] Լրացուցիչ տվյալներ

[21] Ում միջոցով Անուն, ազգանուն

Լիազորագիր
Համար
Ամսաթիվ

[22] Մատակարարման (առաքման) եղանակը Ինքնատեղափոխում
[23] Մատակարարվող (առաքվող) արտադրանքների,
ապրանքների նշանակման վայրը (հասցեն)

ԳՅՈՒՄՐԻ ԱՆԻ ԹՂՄ. 11 Փ. 5 2

[24] Մատակարարվող արտադրանքների, ապրանքների քանակի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը

N

Առաքվող արտադրանքի, ապրանքի անվանումը
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Canon 2000D ֆոտոխցիկ /Canon ef 75-300mm

ոսպնյակ/Ultimax ունեվերսալ
ֆոտոլուսարձակ/Vivitar տելեֆոտո
ոսպնյակ/Ultimax հեռակառավարման
վահանակ/Ultimax 58 մմ ND ֆիլտր – 3
հատ/Ultimax եռոտանի/Ultimax մաքրման
պիտույքներ/Vivitar մակրո նկարահանման
ոսպնյակ/

հատ 1 312000 312000

Ընդամենը 312000

Առաքող` SHAHPARONYAN GRIGORI
3208600224

Ստացող AHARONYAN KNARIK 5708640316

(անունը,  ազգանունը) (անունը,  ազգանունը)
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