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ცენტრი აფხაზეთი

249262097

გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება,ან სახელი და
გვარი

საიდენტიფიკაციო/პირადი
ნომერი

მყიდველის (მიმღების) დასახელება,ან სახელი და
გვარი

საიდენტიფიკაციო / პირადი
ნომერი

6
ოპერაციის

შინაარსი
ტრანსპორტირებით

7 თბილისი,ჭავჭავაძის 7-7ა

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8 თბილისი ევდოშვილის ქ. 13

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9 ხელით გადაზიდვა 10 X
ტრანსპორტირების სახე სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი მისაბმელი

11
სატრანსპორტო საშუალების

მძღოლის პირადი ნომერი

X
12

გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების)

მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი
გამყიდველი - 0

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

# საქონლის დასახელება საქონლის კოდი
საქონლის ზომის

ერთეული

საქონლის

რაოდენობა

საქონლის

ერთეულის ფასი*
საქონლის ფასი *

1 უნარები 7-10წლამდე ტესტები 00002016 ცალი 1.0000 7.5000 7.5000

2 უნარები - მეტყველება 5-6წ. სკოლისთვის

მოსამზადებელი სავარჯიშოები

915314 ცალი 1.0000 2.5000 2.5000

3 მხიარული ანბანი 1 ეტაპი 00005455 ცალი 1.0000 4.5000 4.5000

4 ლოგიკა 5-6 წლამდე 938511 ცალი 1.0000 3.5000 3.5000

5 მხიარული მათემატიკა 4-6წ - უნარები 00002225 ცალი 1.0000 2.5000 2.5000

6 უნარები - ყურადღება 5-6წ. სკოლისთვის

მოსამზადებელი სავარჯიშოები

915390 ცალი 1.0000 2.5000 2.5000

7 უნარები - მარჯვნივ-მარცხნივ,

ზემოთ-ქვემოთ 3-5წ

912191 ცალი 1.0000 2.5000 2.5000

13 48.35 - ორმოცდარვა ლარი და ოცდათხუთმეტი თეთრი
მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14 15
გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი

(თანამდებობა, სახელი და გვარი)
მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა,

სახელი და გვარი)

16 17

ხელმოწერა ხელმოწერა
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შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით
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0199404150 სასაქონლო ზედნადების დანართი

# საქონლის დასახელება საქონლის კოდი
საქონლის ზომის

ერთეული

საქონლის

რაოდენობა

საქონლის

ერთეულის ფასი*
საქონლის ფასი *

8 ინფორმატიკა 5-6წლამდე 915253 ცალი 1.0000 1.9000 1.9000

9 დამჯერი ფანქარი 3-5 წლამდე №2 915352 ცალი 1.0000 1.9000 1.9000

10 ჩემი პირველი ანბანი სულაკაური 00004827 ცალი 1.0000 9.9000 9.9000

11 6351წიგნის საანიშნი მაგნიტური(6ც)188504 6351 ცალი 1.0000 1.8000 1.8000

12 კ-171 მაგნიტური დაფა ქართული ანბანით

0602 479422

კ-171 ცალი 1.0000 6.7500 6.7500

13 682174 გეომეტრიული ფიგურები 20ც 682174 ცალი 1.0000 0.6000 0.6000

13 48.35 - ორმოცდარვა ლარი და ოცდათხუთმეტი თეთრი
მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14 15
გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი

(თანამდებობა, სახელი და გვარი)
მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა,

სახელი და გვარი)

16 17

ხელმოწერა ხელმოწერა

18 მიწოდებული საქონლის ჩაბარების 05/10/2015 15:04:28

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) დრო (საათი, წუთი)

19

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით

ამობეჭვდვის თარიღი 05/10/2015, 15:22:16

გვ. 2




