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1.
Τπνβάιινπκε ζπλεκκέλα ηηκνθαηάινγν ησλ εηδώλ καο θαη παξαθαινύκε
λα εγθξίλεηε ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξνκεζεπηηθό Οξγαληζκό Ναπηηθνύ, σο
Πξνκεζεπηή Πνιπθαηαζηήκαηνο.
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 ησλ ηηκώλ ηνπ ζπλεκκέλνπ ηηκνθαηαιόγνπ ρνλδξηθήο ηεο εηαηξείαο
καο, πξνζθέξνπκε ηηο παξαθάησ εθπηώζεηο, πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ ΠΟΝ:
……. % έθπηωζε. Οη εθπηώζεηο ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ηηκνιόγην.
Πξνο ηνλ ΠΟΝ, πξνζθέξνπκε ηηο παξαθάηω εθπηώζεηο:
α.
Επί εηήζηνπ ηδίξνπ : ……..%
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
, ζα απνδίδεηαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο (παξαθαιώ επηιέμηε)
κε Σηκνιόγην Παξνρήο Τπεξεζηώλ ή
κε Πηζηωηηθό Σηκνιόγην * .
6.

β.
Γηα εμόθιεζε (πιεξωκή) ηωλ
ηηκνινγίωλ * ωο εμήο,
πξνηείλνπκε:
(1) Έθπησζε ……% γηα εμόθιεζε εληόο ……… εκεξώλ από ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ησλ ηηκνινγίσλ.
(2) Έθπησζε ……% γηα εμόθιεζε εληόο ……… εκεξώλ από ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ησλ ηηκνινγίσλ.
(3) Έθπησζε ……% γηα εμόθιεζε εληόο ……… εκεξώλ από ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ησλ ηηκνινγίσλ.
, ζα απνδίδεηαη κε Πηζησηηθό ηηκνιόγην εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ
εκεξνκελία πιεξσκήο από ηνλ Οξγαληζκό.
7.

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

πλεκκέλα θαηαζέηνπκε ηα παξαθάησ παξαζηαηηθά :
α.
Γηα ΑΔ, ΑΔΒΔ,ΔΠΔ, ΙΚΔ
(1)
ΦΔΚ ίδξπζεο εηαηξείαο όπνπ ζα θαίλεηαη ην πνηνο έρεη
δηθαίσκα γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο.
(2)
Βεβαίσζε ηξνπνπνηήζεσλ.
8.

β.

Γηα ΟΔ,ΔΔ
(1)
Καηαζηαηηθό επηρείξεζεο γηα ΟΔ,ΔΔ.
(2)
Βεβαίσζε ηξνπνπνηήζεσλ.

γ.

Γηα πξνζσπηθή επηρείξεζε
(1)
Έλαξμε ιεηηνπξγίαο από Γ.Ο.Τ. γηα πξνζσπηθή επηρείξεζε
όπνπ ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν εκπνξίαο ηεο πξνζσπηθήο επηρείξεζεο.
(2)
Βεβαίσζε ηξνπνπνηήζεσλ.
Δπίζεο γηα όιεο ηηο εηαηξείεο
α.
Απνθιεηζηηθόηεηα αληηπξνζώπνπ (εάλ ππάξρεη)
β.
Βεβαίσζε Δκπνξηθνύ/Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ πνπ αλήθνπλ
θαη βεβαίσζε γηα έγθαηξε θαηαβνιή εηζθνξώλ γηα ην ηξέρνλ έηνο.
γ.
Πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ζε ηζρύ γηα ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο
πνηόηεηαο (HACCP) πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ εηαηξεία.
9.

* κόλν ζηελ πεξίπησζε θαζεζηώηνο Σηκνινγίνπ

δ.
Σνλίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε έλαξμεο ζπλεξγαζίαο απαηηείηαη
εμνπζηνδόηεζε ζε ηξίην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκώλ από ΠΟΝ.
ε.
Σηκνθαηάινγν ρνλδξηθήο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη θπιιάδην ή
θσηνηππίεο ησλ εηδώλ καο. Χωρίς ηιμοκαηάλογο τονδρικής η αίηηζη δεν θα
γίνεηαι αποδεκηή.
ζη.
Πξνζθνξά πξνο ΠΟΝ γηα ηα είδε ζπλεξγαζίαο, όπνπ ζα
εκθαλίδεηαη ζαθώο ε αξρηθή ηηκή βάζε ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ ρνλδξηθήο ηεο
εηαηξείαο ζαο θαη ε πηζαλή έθπησζε πνπ παξέρεηαη γηα ηελ ζπλεξγαζία καο, σο
αλσηέξσ παξάγξαθνο 5.
10.

Δηδηθόηεξα , γηα ηηο εηαηξείεο εκπνξίαο εηδώλ ηξνθίκσλ
α. Πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ζε ηζρύ γηα ην ζύζηεκα (HACCP) πνπ εθαξκόδεηαη

ζηελ εηαηξεία (θαηά ISO 22000:2005 ή αληίζηνηρν). ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία είλαη
κόλν έκπνξνο θαη δελ παξάγεη/ ζπζθεπάδεη/ ηππνπνηεί ην ηειηθό πξντόλ είλαη απαξαίηεηε
ε πξνζθόκηζε ππεύζπλεο δήισζεο ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ε/νη ζπλεξγαδόκελε/εο
εηαηξεία/εο θαζώο ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά θάζε κίαο από απηέο.

β.
Δπηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ησλ αδεηώλ θπθινθνξίαο δύν (2)
ηνπιάρηζηνλ νρεκάησλ (ςπγείσλ ή κε, αλάινγα ην είδνο), ζηηο νπνίεο θαίλεηαη ην
κεηαθεξόκελν είδνο θαη ε θαηαιιειόηεηά ηνπο γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη.
11.
πλεξγαδόκαζηε κε ηα παξαθάησ θαηαζηήκαηα (αλαγξαθή γλσζηώλ
θαηαζηεκάησλ) :
α. ………………………………………………………………………………
β. ……………………………………………………………………………….
γ. ……………………………………………………………………………….
δ. ……………………………………………………………………………….
ε. ……………………………………………………………………………….
κε ηηκέο (θπθιώζηε ην αληίζηνηρν): ίζεο
θαηώηεξεο
αλώηεξεο
από ηηο αληίζηνηρεο πξνζθεξόκελεο ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ ΠΟΝ.
12.
Καζεζηώο αιιαγώλ θαη επηζηξνθώλ πξνϊόληωλ. (Η δπλαηόηεηα
αιιαγήο θαη επηζηξνθώλ ησλ εηδώλ ηνπ Πξνκεζεπηή είλαη πξναηξεηηθή, σζηόζν
ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε από ηνλ ΠΟΝ γηα ηελ ζπλεξγαζία)
α.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, νξηζκέλα είδε ή θάπνηνο θσδηθόο
πξντόληνο δελ πξαγκαηνπνηεί ηθαλνπνηεηηθό θύθιν πσιήζεσλ, ε Δηαηξεία
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε δσξεάλ αιιαγήο κε άιια από ηα πξνζθεξόκελα
είδε ηεο. (παξαθαιώ επηιέμηε):
ΝΑΙ
ΟΥΙ
β.
Η εηαηξεία δέρεηαη 100% επηζηξνθέο. Δίδε πνπ παξνπζηάδνπλ
νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ή ειάηησκα ή είδε κε πεξαζκέλε εκεξνκελία ιήμεσο
αληηθαζίζηαληαη κε λέα ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ ΠΟΝ (παξαθαιώ επηιέμηε):
ΝΑΙ
ΟΥΙ
13.

Η εηαηξεία καο επηζπκεί ζπλεξγαζία κε ην θαζεζηώο (παξαθαιώ επηιέμηε):
ηεο παξαθαηαζήθεο / ηωλ εθθαζαξίζεωλ
ή
ηηκνινγίνπ
H αλσηέξσ επηινγή θαζεζηώηνο είλαη αλειαζηηθή:

ΝΑΙ
ΟΥΙ

14.
Η εηαηξεία καο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε πεξηνδηθήο δηάζεζεο
ππαιιήινπ, ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεύζπλν ηνπ Πνιπθαηαζηήκαηνο
ζα δηαζέηεη / ηνπνζεηεί ηα πξντόληα ζην Πνιπθαηάζηεκα θαη ζα αθνινπζεί ην
σξάξην ηνπ ΠΟΝ( ηνπιάρηζηνλ κία θνξά (1) ηελ εβδνκάδα ή όζν απαηηείηαη γηα
ηελ ζσζηή εηθόλα ησλ πξντόλησλ εληόο ηνπ Πνιπθαηαζηήκαηνο.)

15.
Δπηπιένλ, ε εηαηξεία καο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ επζεηηζκνύαπνζήθεπζεο ησλ παξαδνζέλησλ πξντόλησλ ζηελ Κεληξηθή Απνζήθε θαηά ηελ
παξάδνζε ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθό ηεο Κεληξηθήο Απνζήθεο.
16.
Η εηαηξεία καο ππνρξενύηαη λα αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηεο αγνξάο
(εθπηώζεηο, εηδηθέο πξνζθνξέο θιπ) ύζηεξα από ζπλελλόεζε θαη έγθξηζε ηνπ
ΠΟΝ. Η εηαηξεία καο είλαη ππνρξεσκέλε λα ελεκεξώλεη ηνλ ΠΟΝ γηα ην ζπλνιηθό
πνζνζηό έθπησζεο.
17.
Δλδεηθηηθά νη πξνβιεπόκελεο ρξεώζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
πξντόλησλ εληόο ηνπ Πνιπθαηαζηήκαηνο είλαη:
α.
Δθαηόλ είθνζη (120,00 €) + ΦΠΑ εηεζίσο, αλά ζηνηρείν.
β.
Σξηαθόζηα πελήληα επξώ (350,00 €) + ΦΠΑ εηεζίσο, γηα πξνβνιή
θνξπθήο (γόλδνια).
γ.
Δθαηό επξώ (100,00 €) + ΦΠΑ κεληαίσο, γηα stand, ε νπνία αλ
ππεξβεί ηνπο ηξεηο κήλεο, κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ελόο έηνπο παξακέλεη
ηξηαθόζηα (300,00 €) + ΦΠΑ.
Καη ε εηαηξεία καο επηζπκεί ………………………………………… γηα
πξνβνιή ησλ πξντόλησλ ηεο εληόο ηνπ Πνιπθαηαζηήκαηνο. Η εηαηξεία καο κε ηελ
ππνβνιή ηεο παξνύζαο αίηεζεο απνδέρεηαη ην ύςνο ησλ ρξεώζεσλ γηα έμνδα
πξνβνιήο. Σε κάθε περίπηωζη, θα πρέπει να σπάρτει ζσνεννόηζη ηης εηαιρείας
με ηον Προϊζηάμενο ηης Έκθεζης για ηα ανωηέρω, πριν ηην σποβολή ηης αίηηζης.
Ειδάλλως η αίηηζη δεν θα γίνεηαι δεκηή
18.

Οη ηειηθέο ηηκέο πώιεζεο ησλ πξντόλησλ θαζνξίδνληαη από ηνλ ΠΟΝ.

19.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο
ή ρακειόο θύθινο πσιήζεσλ, πθίζηαηαη δπλαηόηεηα δηαθνπήο ζπλεξγαζίαο ή
απμνκείσζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ ρώξνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο/πσιήζεηο ηνπ
Πνιπθαηαζηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντόληα δελ θηλνύληαη κπνξεί λα
δηαθνπεί θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξνκεζεπηή.
20.
Η εηαηξεία, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί γηα ηελ Πνιηηηθή
ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνύ (θαζεζηώηα, ηξόπνη-κέξεο πιεξσκήο, ρξεώζεηο,
επηζηξνθέο, παξαδόζεηο θ.η.ι.), απνδέρεηαη ην ζύλνιν ησλ αλσηέξσ. Λεθζεί
ππόςε όηη ηα αλσηέξσ απνηεινύλ απιά κηα πξώηε εηθόλα ηεο πξόηαζεο
ζπλεξγαζίαο πνπ καο ππνβάιιεηε θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη δεζκεπηηθά
γηα ηνλ Οξγαληζκό
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΓΑ

