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Ηκεξνκελία Τπνβνιήο
Αίηεζεο:
1.
Τπνβάιινπκε ζπλεκκέλα ηηκνθαηάινγν ηωλ εηδώλ καο θαη παξαθαινύκε
λα εγθξίλεηε ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξνκεζεπηηθό Οξγαληζκό Ναπηηθνύ, ωο
εξωτεπικό σςνεπγάτη ζηνλ ηνκέα …………………....
2.
Δίρακε ζπλεξγαζία ζην παξειζόλ κε ηνλ Πξνκεζεπηηθό Οξγαληζκό
Ναπηηθνύ (ΠΟΝ): NAI
OXI
3.

ηηο αλαγξαθόκελεο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.:
ΝΑΙ
ΟΥΙ

4.
Σν πνζνζηό Φ.Π.Α. πνπ επηβαξύλεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε αλέξρεηαη
ζε…%
5.
Δπί ηωλ ηηκώλ ηνπ ζπλεκκέλνπ ηηκνθαηαιόγνπ, πξνζθέξνπκε ηηο
παξαθάηω εθπηώζεηο, πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ ΠΟΝ: ……. % έθπηωζε.
Πξνο ηνλ ΠΟΝ, πξνζθέξνπκε ηηο παξαθάηω παξνρέο:
α.
Έθπηωζε επί εηήζηνπ ηδίξνπ : ……..% (αθνξά κόλν ηνλ ηδίξν ηωλ δηαηαθηηθώλ)
β.
Γηα εμόθιεζε (πιεξωκή) ηωλ ηηκνινγίωλ ηωλ δηαηαθηηθώλ ωο εμήο:
(1) Έθπηωζε ……% γηα εμόθιεζε εληόο ……… εκεξώλ από ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηωλ ηηκνινγίωλ.
(2) Έθπηωζε ……% γηα εμόθιεζε εληόο ……… εκεξώλ από ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηωλ ηηκνινγίωλ.
6.

7.

Σα πξνζθεξόκελα είδε πξνέξρνληαη από:
α.
Σν εξγνζηάζην, βηνηερλία ή βηνκεραλία καο
β.
πλεηαηξηζκό καο
γ.
Δηζαγωγή καο (απνθιεηζηηθνί αληηπξόζωπνη)
δ.
Άιιν …………………………

πλεκκέλα θαηαζέηνπκε ηα παξαθάηω παξαζηαηηθά :
α.
Γηα ΑΔ, ΑΔΒΔ,ΔΠΔ, ΙΚΔ
(1)
ΦΔΚ ίδξπζεο εηαηξείαο όπνπ ζα θαίλεηαη ην πνηνο έρεη
δηθαίωκα γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο.
(2)
Βεβαίωζε ηξνπνπνηήζεωλ.
β.
Γηα ΟΔ,ΔΔ
(1)
Καηαζηαηηθό επηρείξεζεο γηα ΟΔ,ΔΔ.
(2)
Βεβαίωζε ηξνπνπνηήζεωλ.
γ.
Γηα πξνζωπηθή επηρείξεζε
(1)
Έλαξμε ιεηηνπξγίαο από ΓΟΤ γηα πξνζωπηθή επηρείξεζε
όπνπ ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν εκπνξίαο ηεο πξνζωπηθήο επηρείξεζεο.
(2)
Βεβαίωζε ηξνπνπνηήζεωλ.
8.

Δπίζεο γηα όιεο ηηο εηαηξείεο
α.
Απνθιεηζηηθόηεηα αληηπξνζώπνπ (εάλ ππάξρεη)
β.
Βεβαίωζε Δκπνξηθνύ/Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ πνπ αλήθνπλ
θαη βεβαίωζε γηα έγθαηξε θαηαβνιή εηζθνξώλ γηα ην ηξέρνλ έηνο.
γ.
Πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο (ISO, HACCP), γηα εηαηξείεο πνπ
δηαρεηξίδνληαη ηξόθηκα θαη πνηά.
δ.
Σνλίδεηαη όηη ζε πεξίπηωζε έλαξμεο ζπλεξγαζίαο απαηηείηαη
εμνπζηνδόηεζε ζε ηξίην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιεξωκώλ από ΠΟΝ.
9.

10.
πλεξγαδόκαζηε κε ηα παξαθάηω θαηαζηήκαηα (αλαγξαθή γλωζηώλ
θαηαζηεκάηωλ) :
α. ………………………………………………………………………………
β. ……………………………………………………………………………….
γ. ……………………………………………………………………………….
δ. ……………………………………………………………………………….
ε. ……………………………………………………………………………….
κε ηηκέο (θπθιώζηε ην αληίζηνηρν): ίσερ
κατώτεπερ
ανώτεπερ
από ηηο αληίζηνηρεο πξνζθεξόκελεο ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ ΠΟΝ.
11. πλεκκέλα ζην ηηκνθαηάινγν καο επηζπλάπηνπκε θπιιάδην ή θωηνηππίεο
ηωλ εηδώλ καο ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ηηκνθαηάινγό καο. Χωρίς
ηιμοκαηάλογο η αίηηζη δεν θα γίνεηαι αποδεκηή.
12.
Η Δηαηξεία κε ηελ ππνβνιή ηεο παξνύζαο αίηεζεο απνδέρεηαη ηηο θάηωζη
ρξεώζεηο:
α.
Σξηαθόζηα επξώ (300,00 €) + ΦΠΑ εηεζίωο, γηα έμνδα πξνβνιήο
ηεο κέζω ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ ΠΟΝ.
β.
Πνζνζηό επί ηωλ εηήζηωλ πωιήζεωλ κέζω δηαηαθηηθώλ, 5% γηα
πωιήζεηο δηαηαθηηθώλ, ρωξίο κεηαθύιηζε ηνπ πνζνύ απηνύ ζηνπο δηθαηνύρνπο.
Η εηαηξεία απνδέρεηαη ηα αλωηέξω
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΓΑ

