ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΟΝ
Αρμόδιοι χειριστές:
Τμηματάρχης
Οικονομικής Υπηρεσίας:
Αξιωματικός Συμβάσεων:

Τηλέφωνο: 210 3426686
e-mail:
(Ώρες 08:00-14:30)
toy.pon01@gmail.com
Υποπλοίαρχος (Ο) A. Μπάιμπος ΠΝ
Ανθυποπλοίαρχος (Ο) Π. Ευαγγελίδης ΠΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Επωνυμία Επιχείρησης:
Είδος Επιχείρησης :
ΑΦΜ Επιχείρησης :
ΔΟΥ Υπαγωγής:
Διεύθυνση:
Πόλη:
Τ.Κ.:
Στοιχεία Υπεύθυνου
Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Κινητό:
E-mail:
Ημερομηνία Υποβολής
Αίτησης:

1.
Υποβάλλουμε συνημμένα τιμοκατάλογο των ειδών μας και παρακαλούμε
να εγκρίνετε τη συνεργασία με τον Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού, ως
Προμηθευτή Πολυκαταστήματος.
2.
Είχαμε συνεργασία στο παρελθόν με τον Προμηθευτικό Οργανισμό
Ναυτικού (ΠΟΝ): NAI
OXI
3.

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.:
ΝΑΙ
ΟΧΙ

4.
Το ποσοστό Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τα προς προμήθεια είδη ανέρχεται σε
…..%

5.
Επί των τιμών του συνημμένου τιμοκαταλόγου χονδρικής της εταιρείας
μας, προσφέρουμε τις παρακάτω εκπτώσεις, προς τους δικαιούχους του ΠΟΝ:
……. % έκπτωση. Οι εκπτώσεις θα αναγράφονται αναλυτικά στο τιμολόγιο.
Προς τον ΠΟΝ, προσφέρουμε τις παρακάτω εκπτώσεις:
α.
Επί ετήσιου τζίρου : ……..%
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
, θα αποδίδεται στο τέλος του έτους (παρακαλώ επιλέξτε)
με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή
με Πιστωτικό Τιμολόγιο * .
6.

β.
Για εξόφληση (πληρωμή) των
τιμολογίων * ως εξής,
προτείνουμε:
(1) Έκπτωση ……% για εξόφληση εντός ……… ημερών από την
ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων.
(2) Έκπτωση ……% για εξόφληση εντός ……… ημερών από την
ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων.
(3) Έκπτωση ……% για εξόφληση εντός ……… ημερών από την
ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων.
, θα αποδίδεται με Πιστωτικό τιμολόγιο εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία πληρωμής από τον Οργανισμό.
7.

Τα προσφερόμενα είδη προέρχονται από:
α.
Το εργοστάσιο, βιοτεχνία ή βιομηχανία μας
β.
Συνεταιρισμό μας
γ.
Εισαγωγή μας (αποκλειστικοί αντιπρόσωποι)
δ.
Άλλο …………………………

Συνημμένα καταθέτουμε τα παρακάτω παραστατικά :
α.
Για ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΕΠΕ, ΙΚΕ
(1)
ΦΕΚ ίδρυσης εταιρείας όπου θα φαίνεται το ποιος έχει
δικαίωμα για την εκπροσώπηση της εταιρείας και υπογραφή σύμβασης.
(2)
Βεβαίωση τροποποιήσεων.
8.

β.

Για ΟΕ,ΕΕ
(1)
Καταστατικό επιχείρησης για ΟΕ,ΕΕ.
(2)
Βεβαίωση τροποποιήσεων.

γ.

Για προσωπική επιχείρηση
(1)
Έναρξη λειτουργίας από Δ.Ο.Υ. για προσωπική επιχείρηση
όπου θα φαίνεται το αντικείμενο εμπορίας της προσωπικής επιχείρησης.
(2)
Βεβαίωση τροποποιήσεων.
Επίσης για όλες τις εταιρείες
α.
Αποκλειστικότητα αντιπροσώπου (εάν υπάρχει)
β.
Βεβαίωση Εμπορικού/Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που ανήκουν
και βεβαίωση για έγκαιρη καταβολή εισφορών για το τρέχον έτος.
γ.
Πιστοποιητικό έγκρισης σε ισχύ για το σύστημα διαχείρισης
ποιότητας (HACCP) που εφαρμόζεται στην εταιρεία.
9.

* μόνο στην περίπτωση καθεστώτος Τιμολογίου

δ.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση έναρξης συνεργασίας απαιτείται
εξουσιοδότηση σε τρίτο για την πραγματοποίηση πληρωμών από ΠΟΝ.
ε.
Τιμοκατάλογο χονδρικής της εταιρείας, καθώς και φυλλάδιο ή
φωτοτυπίες των ειδών μας. Χωρίς τιμοκατάλογο χονδρικής η αίτηση δεν θα
γίνεται αποδεκτή.
στ.
Προσφορά προς ΠΟΝ για τα είδη συνεργασίας, όπου θα
εμφανίζεται σαφώς η αρχική τιμή βάση του τιμοκαταλόγου χονδρικής της
εταιρείας σας και η πιθανή έκπτωση που παρέχεται για την συνεργασία μας, ως
ανωτέρω παράγραφος 5.
ζ.
Ενδεικτικό τιμοκατάλογο τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων
της εταιρείας σας, τα οποία σημειώνουν τους μεγαλύτερους τζίρους, σε άλλα
Supermarket.
10.

Ειδικότερα , για τις εταιρείες εμπορίας ειδών τροφίμων
α. Πιστοποιητικό έγκρισης σε ισχύ για το σύστημα (HACCP) που εφαρμόζεται

στην εταιρεία (κατά ISO 22000:2005 ή αντίστοιχο). Σε περίπτωση που η εταιρεία είναι
μόνο έμπορος και δεν παράγει/ συσκευάζει/ τυποποιεί το τελικό προϊόν είναι απαραίτητη
η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης στην οποία αναγράφονται η/οι συνεργαζόμενη/ες
εταιρεία/ες καθώς τα εν λόγω πιστοποιητικά κάθε μίας από αυτές.

β.
Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας δύο (2) τουλάχιστον
οχημάτων (ψυγείων ή μη, ανάλογα το είδος), στις οποίες φαίνεται το
μεταφερόμενο είδος και η καταλληλότητά τους για την χρήση που προορίζονται.
11.
Συνεργαζόμαστε με τα παρακάτω καταστήματα (αναγραφή γνωστών
καταστημάτων) :
α. ………………………………………………………………………………
β. ……………………………………………………………………………….
γ. ……………………………………………………………………………….
δ. ……………………………………………………………………………….
ε. ……………………………………………………………………………….
με τιμές (κυκλώστε το αντίστοιχο): ίσες
κατώτερες
ανώτερες
από τις αντίστοιχες προσφερόμενες στους δικαιούχους του ΠΟΝ.
12.
Καθεστώς αλλαγών και επιστροφών προϊόντων. (Η δυνατότητα
αλλαγής και επιστροφών των ειδών του Προμηθευτή είναι προαιρετική, ωστόσο
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τον ΠΟΝ για την συνεργασία)
α.
Σε περίπτωση κατά την οποία, ορισμένα είδη ή κάποιος κωδικός
προϊόντος δεν πραγματοποιεί ικανοποιητικό κύκλο πωλήσεων, η Εταιρεία
αναλαμβάνει την υποχρέωση δωρεάν αλλαγής με άλλα από τα προσφερόμενα
είδη της. (παρακαλώ επιλέξτε):
ΝΑΙ
ΟΧΙ
β.
Η εταιρεία δέχεται 100% επιστροφές. Είδη που παρουσιάζουν
οποιοδήποτε πρόβλημα ή ελάττωμα ή είδη με περασμένη ημερομηνία λήξεως
αντικαθίστανται με νέα χωρίς επιβάρυνση του ΠΟΝ (παρακαλώ επιλέξτε):
ΝΑΙ
ΟΧΙ
γ.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με τον Οργανισμό καθ’
οποιονδήποτε τρόπο, η Εταιρεία οφείλει να παραλάβει ως επιστροφή τα
προϊόντα της, με την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού (δελτίο επιστροφής/
πιστωτικό τιμολόγιο) .

13.

Η εταιρεία μας επιθυμεί συνεργασία με το καθεστώς (παρακαλώ επιλέξτε):
της παρακαταθήκης / των εκκαθαρίσεων
ή
τιμολογίου
H ανωτέρω επιλογή καθεστώτος είναι ανελαστική:

ΝΑΙ
ΟΧΙ

14.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση περιοδικής διάθεσης
υπαλλήλου, ο οποίος σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Πολυκαταστήματος
θα διαθέτει / τοποθετεί τα προϊόντα στο Πολυκατάστημα και θα ακολουθεί το
ωράριο του ΠΟΝ( τουλάχιστον μία φορά (1) την εβδομάδα ή όσο απαιτείται για
την σωστή εικόνα των προϊόντων εντός του Πολυκαταστήματος.)
15.
Επιπλέον, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση του ευθετισμούαποθήκευσης των παραδοθέντων προϊόντων στην Κεντρική Αποθήκη κατά την
παράδοση τους, σε συνεργασία με το προσωπικό της Κεντρικής Αποθήκης.
16.
Η εταιρεία μας υποχρεούται να ακολουθεί τους κανόνες της αγοράς
(εκπτώσεις, ειδικές προσφορές κλπ) ύστερα από συνεννόηση και έγκριση του
ΠΟΝ. Η εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον ΠΟΝ για το συνολικό
ποσοστό έκπτωσης.
17.
Ενδεικτικά οι προβλεπόμενες χρεώσεις για την τοποθέτηση των
προϊόντων εντός του Πολυκαταστήματος είναι:
α.
Εκατόν είκοσι (120,00 €) + ΦΠΑ ετησίως, ανά στοιχείο.
β.
Τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00 €) + ΦΠΑ ετησίως, για προβολή
κορυφής (γόνδολα).
γ.
Εκατό ευρώ (100,00 €) + ΦΠΑ μηνιαίως, για stand, η οποία αν
υπερβεί τους τρεις μήνες, μέχρι την συμπλήρωση ενός έτους παραμένει
τριακόσια (300,00 €) + ΦΠΑ.
δ.
Ελάχιστη ετήσια χρέωση ανά συνεργασία, εξήντα (60,00 €) + ΦΠΑ
Και η εταιρεία μας επιθυμεί ………………………………………… για
προβολή των προϊόντων της εντός του Πολυκαταστήματος. Η εταιρεία μας με την
υποβολή της παρούσας αίτησης αποδέχεται το ύψος των χρεώσεων για έξοδα
προβολής. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση της εταιρείας
με τον Προϊστάμενο της Έκθεσης για τα ανωτέρω, πριν την υποβολή της αίτησης.
Ειδάλλως η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή
18.

Οι τελικές τιμές πώλησης των προϊόντων καθορίζονται από τον ΠΟΝ.

19.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αθέτηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας
ή χαμηλός κύκλος πωλήσεων, υφίσταται δυνατότητα διακοπής συνεργασίας ή
αυξομείωσης του διατιθέμενου χώρου ανάλογα με τις ανάγκες/πωλήσεις του
Πολυκαταστήματος. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν κινούνται μπορεί να
διακοπεί και η συνεργασία με τον Προμηθευτή.
20.
Η εταιρεία, έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική
λειτουργίας του Οργανισμού (καθεστώτα, τρόποι-μέρες πληρωμής, χρεώσεις,
επιστροφές, παραδόσεις κ.τ.λ.), αποδέχεται το σύνολο των ανωτέρω.
Ληφθεί υπόψη ότι το περιεχόμενο της υπόψη αίτησης, αποτελεί απλά μια
πρότασης συνεργασίας που υποβάλλεται και σε καμία περίπτωση δεν έχει
δεσμευτικό χαρακτήρα για τον Οργανισμό
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

