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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΕΜΣ
Δντης Πωλήσεων: …….………………………….……. Τηλ: …………………………
Υπεύθυνος Πωλητής: ………….…..…………….……. Τηλ: …………………………
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
- Για την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας, από την εταιρεία μας
προτείνονται οι παρακάτω εκπτώσεις:
1. Επί τιμολογίου ως εξής:
-

…… %
…… %
…… %
…… %
…… %
…… %
…… %
…… %
…… %

….…………………………………………………………………
….…………………………………………………………………
….…………………………………………………………………
….…………………………………………………………………
….…………………………………………………………………
….…………………………………………………………………
….…………………………………………………………………
….…………………………………………………………………
….…………………………………………………………………
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2. Επί τζίρου (με Αμεσο Πιστωτικό Τιμολόγιο (ΑΠΤ) σε κάθε πληρωμή):
-

…… %
…… %
…… %
…… %
…… %
…… %

….…………………………………………………………………
….…………………………………………………………………
….…………………………………………………………………
….…………………………………………………………………
….…………………………………………………………………
….…………………………………………………………………

3. Επί τζίρου (με Πιστωτικό Τιμολόγιο):
-

…. % στο τέλος κάθε ημερολογιακού ………. (πχ έτους, 6μήνου κλπ)
…. % στο τέλος κάθε ημερολογιακού ………. (πχ έτους, 6μήνου κλπ)
…. % στο τέλος κάθε ημερολογιακού ………. (πχ έτους, 6μήνου κλπ)
…. % στο τέλος κάθε ημερολογιακού ………. (πχ έτους, 6μήνου κλπ)

4. Επί τζίρου (με Πιστωτικό Τιμολόγιο βάσει κλίμακας, στο τέλος του ημερολογιακού έτους):
* Το συνολικό ποσό που θα αποδοθεί, υπολογίζεται με βάση τη μεγαλύτερη κλίμακα που επιτεύχθηκε, επί του συνολικού τζίρου αγορών.
.
Από ………………….. έως ………………….. απόδοση …. %.
Από ………………….. έως ………………….. απόδοση …. %.
Από ………………….. έως ………………….. απόδοση …. %.
Από ………………….. έως ………………….. απόδοση …. %.
5. Λόγω του τρόπου πληρωμής
Η πολιτική πληρωμών για όλους τους προμηθευτές είναι εξόφληση των
τιμολογίων 60 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους. Η εταιρεία μπορεί να αιτηθεί εξόφληση τιμολογίων έως και 30 ημερών, παρέχοντας επιπλέον έκπτωση
επί του τζίρου.
Για εξόφληση εντός …… ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων, έκπτωση επί τζίρου με Άμεσο Πιστωτικό Τιμολόγιο (ΑΠΤ) σε κάθε πληρωμή ως εξής:
- …… % ….…………………………………………………………………
- …… % ….…………………………………………………………………
…… % ….…………………………………………………………………
- …… % ….…………………………………………………………………
6. Δυνατότητα ετησίων ή άλλων BONUS:
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...

./.
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Όπως αναφέρονται στο τελικό έντυπο συμφωνίας συνεργασίας, το οποίο
θα συνταχθεί από το ΕΚΕΜΣ (αν κριθούν ικανοποιητικές και γίνουν αποδεκτές, οι προτεινόμενες παροχές του παρόντος) και θα υπογραφεί και από τους
δύο συμβαλλομένους.
ΔΙΑΦΟΡΑ
- Η εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό
της, μόνιμο ή σε εφεδρεία αξιωματικό των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων,
εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο της αποστρατείας του, όπως
προβλέπεται από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 του Ν.1400/73.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
………...……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΤΠ
Τηλέφωνο:

210 76 75 444

Email:

promithion_sm@ekems.gr

FAX:

2107654102 & 2107652888

Βύρωνας ….…. / ….…. / ….….
Για την επιχείρηση
(Σφραγίδα Επιχείρησης – Υπογραφή)
Σφραγίδα ή Ονοματεπώνυμο
Υπογράφοντος

./.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
1.
2.
χρημάτων.
3.

Πιστοποιητικό Εμπορικού/Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας, με ένδειξη «Για είσπραξη
Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το ΙΚΑ

4.
Αντίγραφο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) όπου αναγράφεται
η επιχείρηση.
5.
6.
βουλου).

Αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού της επιχείρησης.
Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (Προέδρου και Διευθύνοντα Σύμ-

7.
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό ανάλογη διαδικασία
8.

Βεβαίωση ορθής εφαρμογής συστημάτων αυτοελέγχου (ΗΑCCP).

9.
Λίστα συνεργαζόμενων αντιπροσώπων (εφόσον υφίστανται αντιπρόσωποι) με αντίστοιχα δικαιολογητικά αντιπροσώπων
10.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ως άμεσος ή έμμεσος
αντιπρόσωπος μόνιμος ή σε εφεδρεία αξιωματικός των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο της αποστρατείας του.
11.
Για τις εταιρείες τροφίμων, επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση της διεύθυνσης των εγκαταστάσεων και αποδοχής επιθεώρησής τους από την αρμόδια
Επιτροπή Προελέγχου Βιομηχανιών-Βιοτεχνιών Τροφίμων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας
12.

Αποκλειστικότητα Αντιπροσώπου (εφόσον υφίσταται).

13.
Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα κατά περίπτωση από την ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Τ.Β’/31-082006) (για τις εταιρείες τροφίμων).
14.
Άδεια λειτουργίας ψυκτικών θαλάμων (για τις εταιρείες κατεψυγμένων τροφίμων
15. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας συνεργασίας που καλύπτει
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της, και ο
./.
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Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την καταθέσει έως την υπογραφή της με
ποσό εγγύησης ίσο με το 2% του συνολικού τζίρου της εταιρείας κατά το προηγούμενο έτος της υπογραφής της συμφωνίας συνεργασίας.
α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά
δύο (2) τουλάχιστον μήνες από τον συνολικό συμβατικό χρόνο της προμήθειας.
β. Η εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συμβατικών
του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.
γ.
Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής
της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
δ.

Η εγγύηση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
(1) Την ημερομηνία έκδοσης.
(2) Τον εκδότη.
(3)

Το ΕΚΕΜΣ προς το οποίο απευθύνονται.

(4)

Τον αριθμό της εγγύησης.

(5)

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

(6) Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ.

Τους παρακάτω όρους ότι:

(1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
(2) Σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
η.

Τα στοιχεία της σχετικής συμφωνίας συνεργασίας.

θ.

Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.

ι.
Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
7. Η εγγύηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην προηγούμενη παράγραφο και το υπόδειγμα που παρατίθεται παρακάτω.

./.
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8. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, ή χωρίς να περιλαμβάνει τα
αναφερόμενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το
νόμο και την παρούσα διακήρυξη.
9. Το ΕΚΕΜΣ αποστέλλει έγγραφο στους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Τονίζεται η υποχρέωση του εκδότη για επιβεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής εντός 48 ωρών από τη λήψη του εγγράφου.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
(Υπόδειγμα)
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
Ημερομηνία
έκδοσης
………………
ΕΥΡΩ. ……………………
Προς:
ΕΚΕΜΣ
Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄»
Καρέας Αθήνα
210-7675444
(Οδός-Αριθμός-Τηλ)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. .…… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .................................................................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) ........
...............………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) .........
..........................
...................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .....................................
............………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών/νομικών προσώπων
α)

(πλήρη επωνυμία) .....................................................................,
./.
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ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..........................................
β) (πλήρη επωνυμία) .....................................................................,
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..........................................
γ) (πλήρη επωνυμία) .....................................................................,
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..........................................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την
καλή εκτέλεση της υπ αριθ. ................. “(τίτλος σύμβασης)”.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η ισχύς της παρούσας είναι αορίστου χρόνου ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε
την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν
δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

./.

