
«Սմարթլայն» ՍՊԸ

Չ/Հ Ապրանքի անվանումը 

 Ինքնարժեք 

/տառերով և 

թվերով/ 

Շահույթ 

/տառերով և 

թվերով/ 

ԱԱՀ** 

/տառերով և 

թվերով/ 

Առաջարկված ընդհանուր գինը 

Ներառյալ ԱԱՀ-ն 

թվերով տառերով 

1 2 3 4 5 6 7 

656000/վեց հարյուր 

հիսունվեց հազար  

144000/ հարյուր 

քառասունչորս հազար  

160000/ հարյուր 

վաթսուն հազար  
960000 

ինը հարյուր վաթսուն 

հազար  

7175/յոթ հազար  

հարյուր 

յոթանասունհինգ 

1575/մեկ հազար հինգ 

հարյուր 

յոթանասունհինգ 

1750/մեկ հազար յոթ 

հարյուր հիսուն 
10500 

տաս հազար հինգ 

հարյուր  

15375/տասնհինգ 

հազար երեք հարյուր 

յոթանասունհինգ 

3375/երեք հազար երեք 

հարյուր 

յոթանասունհինգ 

3750/երեք հազար յոթ 

հարյուր հիսուն 
22500 

քսաներկու հազար հինգ 

հարյուր  

24600/քսանչորս հազար 

վեց հարյուր  

5400/հինգ հազար չորս 

հարյուր  
6000/վեց հազար  36000 երեսունվեց հազար  

12710/տասներկու 

հազար յոթ հարյուր տաս 

2790/երկու հազար յոթ 

հարյուր իննսուն 

3100/երեք հազար  

հարյուր  
18600 

տասնութ հազար վեց 

հարյուր  

4783.33/չորս հազար յոթ 

հարյուր ութսուներեք դր 

և երեսուներեք լ. 

1050/մեկ հազար 

հիսուն 

1166.67/մեկ հազար  

հարյուր վաթսունվեց 

դր և վաթսունյոթ լ. 
7000 յոթ հազար  

3416.67/երեք հազար 

չորս հարյուր տասնվեց 

դր և վաթսունյոթ լ. 

750/յոթ հարյուր հիսուն 

833.33/ութ հարյուր 

երեսուներեք դր և 

երեսուներեք լ. 

5000 հինգ հազար  

2050/երկու հազար 

հիսուն 

450/չորս հարյուր 

հիսուն 
500/հինգ հարյուր  3000 երեք հազար  

5466.67/հինգ հազար 

չորս հարյուր 

վաթսունվեց դր և 

վաթսունյոթ լ. 

1200/մեկ հազար երկու 

հարյուր  

1333.33/մեկ հազար 

երեք հարյուր 

երեսուներեք դր և 

երեսուներեք լ. 

8000 ութ հազար  

136666.67/ հարյուր 

երեսունվեց հազար վեց 

հարյուր վաթսունվեց դր 

և վաթսունյոթ լ. 

30000/երեսուն հազար  

33333.33/երեսուներեք 

հազար երեք հարյուր 

երեսուներեք դր և 

երեսուներեք լ. 

200000 երկու հարյուր  հազար  

2733.33/երկու հազար 

յոթ հարյուր 

երեսուներեք դր և 

երեսուներեք լ. 

600/վեց հարյուր  

666.67/վեց հարյուր 

վաթսունվեց դր և 

վաթսունյոթ լ. 
4000 չորս հազար  

17083.33/տասնյոթ 

հազար ութսուներեք դր 

և երեսուներեք լ. 

3750/երեք հազար յոթ 

հարյուր հիսուն 

4166.67/չորս հազար  

հարյուր վաթսունվեց 

դր և վաթսունյոթ լ. 
25000 քսանհինգ հազար  

956.67/ինը հարյուր 

հիսունվեց դր և 

վաթսունյոթ լ. 

210/երկու հարյուր տաս 

233.33/երկու հարյուր 

երեսուներեք դր և 

երեսուներեք լ. 

1400 մեկ հազար չորս հարյուր  

2596.67/երկու հազար 

հինգ հարյուր 

իննսունվեց դր և 

վաթսունյոթ լ. 

570/հինգ հարյուր 

յոթանասուն 

633.33/վեց հարյուր 

երեսուներեք դր և 

երեսուներեք լ. 

3800 երեք հազար ութ հարյուր  

2460/երկու հազար չորս 

հարյուր վաթսուն 

540/հինգ հարյուր 

քառասուն 
600/վեց հարյուր  3600 երեք հազար վեց հարյուր  

20500/քսան հազար 

հինգ հարյուր  

4500/չորս հազար հինգ 

հարյուր  
5000/հինգ հազար  30000 երեսուն հազար  
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