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 Shop
in Shop.
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.
Διατηρώ κατάστημα εκτός του Οργανισμού (επιλέξτε παρακάτω). Σε
περίπτωση θετικής απάντησης, αναγραφή στοιχείων εταιρείας.
ΝΑΙ

…………………………………
…………………………………
…………………………………

ΟΧΙ

5.
Επί των τιμών του συνημμένου τιμοκαταλόγου, προσφέρουμε τις
παρακάτω εκπτώσεις, προς τους δικαιούχους του ΠΟΝ: ……. % έκπτωση.
6.
Προς τον ΠΟΝ, προσφέρουμε ως επιπλέον παροχή,
παρακράτησης επί ετήσιου τζίρου : ……..% (απαραίτητο πεδίο)
7.

ποσοστό

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.
β.
Για ΟΕ,ΕΕ
(1)
Καταστατικό επιχείρησης για ΟΕ,ΕΕ.
(2)
Βεβαίωση τροποποιήσεων.
γ.
Για προσωπική επιχείρηση
(1)
Έναρξη λειτουργίας από ΔΟΥ για προσωπική επιχείρηση
όπου θα φαίνεται το αντικείμενο εμπορίας της προσωπικής επιχείρησης.
(2)
Βεβαίωση τροποποιήσεων.
8.

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.
Πιστοποιητικά ποιότητας (ISO, HACCP), εάν απαιτείται (εταιρείες
τροφίμων και ποτών).
δ.
Τιμοκατάλογος λιανικής πώλησης ειδών εντός του Οργανισμού με
επισυναπτόμενο φυλλάδιο ή φωτοτυπίες των ειδών σας.
ε.
Ενδεικτικό τιμοκατάλογο τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων
της εταιρείας σας, τα οποία σημειώνουν υψηλές πωλήσεις, σε άλλα σημεία
πώλησης
στ.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση έναρξης συνεργασίας απαιτείται
εξουσιοδότηση σε τρίτο για την πραγματοποίηση πληρωμών από ΠΟΝ.
9.

10.
Συνεργαζόμαστε με τα παρακάτω καταστήματα (αναγραφή γνωστών
καταστημάτων) :
α. ………………………………………………………………………………
β. ……………………………………………………………………………….
γ. ……………………………………………………………………………….
με τιμές (κυκλώστε το αντίστοιχο): ίσες
κατώτερες
ανώτερες
από τις αντίστοιχες προσφερόμενες στους δικαιούχους του ΠΟΝ.
11.
Η Εταιρεία οφείλει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για αύξηση
του κύκλου εργασιών της.
12.
Η Εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει μονίμως υπάλληλο με επιβάρυνσή
της, ο οποίος θα ακολουθεί το ωράριο του ΠΟΝ. Η εταιρεία οφείλει να καλύπτει

όλες τις ανακύπτουσες
εργαζομένων της.

υποχρεώσεις

(φορολογικές,

ασφαλιστικές)

των

13.
Η Εταιρεία υποχρεούται να ακολουθεί τους κανόνες της αγοράς
(εκπτώσεις, ειδικές προσφορές κλπ) ύστερα από συνεννόηση και έγκριση του
ΠΟΝ. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον ΠΟΝ για το συνολικό
ποσοστό έκπτωσης.
14.
Η Εταιρεία με την υποβολή της παρούσας αίτησης αποδέχεται τις κάτωθι
χρεώσεις:
α.
Καταβολή μηνιαίου ενοικίου εκμίσθωσης χώρου, σύμφωνα με την
κοστολόγηση ΠΟΝ.
β.
Ποσοστό επί των ετήσιων πωλήσεων, ως ορίστηκε στην ανωτέρω
παράγραφο 6 παρούσας αίτησης.
γ.
Παρακράτηση ποσού ύψους δύο (2) μηνιαίων ενοικίων ως
εγγύηση, το οποίο θα παραδίδεται ολόκληρο κατά το τέλος της συνεργασίας σε
περίπτωση μη ύπαρξης ανεξόφλητων οφειλών προς τον Οργανισμό.
15.
Η λειτουργία του καταστήματος Shop in Shop θα γίνει με ταμειακή μηχανή
της εταιρείας και πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά τον νόμο για την
λειτουργία των ταμειακών μηχανών (POS κ.α.).
16. O χώρος που επιθυμώ να δραστηριοποιηθώ εντός του Πολυκαταστήματος
να είναι (μπορείτε να σημειώσετε παραπάνω από ένα κουτάκια):
‘Α προβολής
Κάτω των 15 τ.μ.

Κανονικής Προβολής
15-30 τ.μ.

Άνω των 30 τ.μ.

Τα ανωτέρω αποτελούν απλά μια πρώτη εικόνα της πρότασης
συνεργασίας που μας υποβάλλετε και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά
για τον Οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση της
εταιρείας με τον Προϊστάμενο της Έκθεσης για τα ανωτέρω, πριν την υποβολή της
αίτησης.
17. Σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθέσιμου καταστήματος κατά τον χρόνο
εξέτασης της αίτησης μας από το ΔΣ/ΠΟΝ, η αίτηση μας ισχύει για
….…………………………………….. (χρονικό διάστημα) .
18.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αθέτηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας
ή χαμηλός κύκλος πωλήσεων, υφίσταται δυνατότητα διακοπής συνεργασίας.
19.
Η εταιρεία, έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική
λειτουργίας του Οργανισμού (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

