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
εξωτερικό συνεργάτη στον τομέα …………………....
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, προσφέρουμε τις
παρακάτω εκπτώσεις, προς τους δικαιούχους του ΠΟΝ: ……. % έκπτωση.
Προς τον ΠΟΝ, προσφέρουμε τις παρακάτω παροχές:
α.
Έκπτωση επί ετήσιου τζίρου : ……..% (αφορά μόνο τον τζίρο των διατακτικών)
β.
Για εξόφληση (πληρωμή) των τιμολογίων των διατακτικών ως εξής:
(1) Έκπτωση ……% για εξόφληση εντός ……… ημερών από την
ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων.
(2) Έκπτωση ……% για εξόφληση εντός ……… ημερών από την
ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων.
6.

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.
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), για εταιρείες που
διαχειρίζονται τρόφιμα και ποτά.
δ.
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. ……………………………………………………………………………….
δ. ……………………………………………………………………………….
ε. ……………………………………………………………………………….
με τιμές (κυκλώστε το αντίστοιχο): ίσες
κατώτερες
ανώτερες
από τις αντίστοιχες προσφερόμενες στους δικαιούχους του ΠΟΝ.
11. Συνημμένα στο τιμοκατάλογο μας επισυνάπτουμε φυλλάδιο ή φωτοτυπίες
των ειδών μας τα οποία ανταποκρίνονται στον τιμοκατάλογό μας. Χωρίς
τιμοκατάλογο η αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.
12.
Η Εταιρεία με την υποβολή της παρούσας αίτησης αποδέχεται τις κάτωθι
χρεώσεις:
α.
Τριακόσια ευρώ (300,00 €) + ΦΠΑ ετησίως, για έξοδα προβολής
της μέσω των δραστηριοτήτων του ΠΟΝ.
β.
Ποσοστό επί των ετήσιων πωλήσεων μέσω διατακτικών, 5% για
πωλήσεις διατακτικών, χωρίς μετακύλιση του ποσού αυτού στους δικαιούχους.
Η εταιρεία αποδέχεται τα ανωτέρω
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

