ΠΡΟ : ΔΚΔΜ

ΑΙΣΗΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ
ΜΕ ΕΚΕΜ/ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ
αο γλσξίδνπκε φηη επηζπκνχκε λα γίλνπκε πξνκεζεπηέο ζαο, κε ην θαζεζηψο ηεο
…………………………………………….(1) φπσο απηφ ηζρχεη ζην ΔΚΔΜ/Πνιχθαηάζηεκα
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
: ……………………………….……….
ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ
: ……………………………….……….
ΔΗΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (ΑΣΟΜΗΚΖ, ΟΔ, ΔΠΔ, ΑΔ)
: ……………………………….……….
Α.Φ.Μ.
: ……………………………….……….
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
: ……………………………….……….
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΗΘΤΜΔΗ ΝΑ
.……………………………….………
:
ΓΗΑΘΔΔΗ ΣΟ ΔΚΔΜ
……………………………………….
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖΡΟΤΜΔΝΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ (Κ.Β.)
: ……………………………….……….
ΑΡΜΟΓΗΑ Γ.Ο.Τ
: ………………………………………..
ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΓΡΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
: ……………………………….……….
ΟΓΟ – ΑΡΗΘΜΟ
: ……………………………….……….
ΣΑΥ. ΚΩΓΗΚΑ
: ……………………………….……….
ΣΖΛΔΦΩΝΟ
: ……………………………….……….
FAX
: ……………………………….……….
E-mail επηθνηλσλίαο
: ……………………………….……….
ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔ ΟΜΟΔΗΓΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ : ……………………………….……….
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΩΛΖΔΩΝ
: ……………………………….……….
ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ(2)
1.

Ο ζπλεκκέλνο ππνβαιιφκελνο ηηκνθαηάινγνο ηζρχεη απφ ……….. έσο ………

2.

Δπηζπκεηφο εθζεζηαθφο ρψξνο : …………. m2 ζην ……………..…….(3)

3.
4.

Δπηζπκεηή εκέξα παξάδνζεο-παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ : ……………. (4)
Σα εκπνξεχκαηα ηεο επηρείξεζεο πσινχληαη ζηα εμήο θαηαζηήκαηα :
α.
β.

Όλνκα Καηαζηήκαηνο
Γηεχζπλζε
……………………………………. (………………………………………….)
……………………………………. (………………………………………….)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

1.

Κφζηνο εηήζηαο πξνβνιήο :
α. 80 €/m2 πιένλ Φ.Π.Α. 24% ζην θάησ φξνθν.
β. 100 €/m2 πιένλ Φ.Π.Α. 24% ζην πάλσ φξνθν.
γ. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ, γίλεηαη ζε ηέζζεξεηο ηζφπνζεο δφζεηο.

2.
Ζ εηαηξεία, επί ηνπ επηηεπρζέληνο ηδίξνπ, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ζα
απνδψζεη ζην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ή κε ηελ πξφσξε δηαθνπή ηεο ζπκθσλίαο
προμήθεια(βάζεη απφθαζεο ηνπ Γ/ΔΚΔΜ, πξέπεη λα είλαη ≥3%) επί ηνπ επηηεπρζέληνο
ηδίξνπ, φπσο παξαθάησ :
Απφ
Απφ
Απφ
Απφ

…………….
…………….
…………….
…………….

έσο
έσο
έσο
έσο

…………….
…………….
…………….
…………….

απφδνζε
απφδνζε
απφδνζε
απφδνζε

…….
…….
…….
…….

%
%
%
%

Αζξνηζηηθψο
ή
Μεκνλσκέλα

2
Με ηνλ φξν ‘’Αζξνηζηηθψο’’ ελλννχκε φηη ην πνζνζηφ ιακβάλεηαη ζπλνιηθά κε βάζε
ηνλ κεγαιχηεξν ηδίξν.
Με ηνλ φξν ‘’Μεκνλσκέλα’’ ελλννχκε φηη ην πνζνζηφ ιακβάλεηαη αλάινγα κε ηελ
θιηκάθσζε ησλ πνζψλ.
Παξερφκελεο εθπηψζεηο πξντφλησλ :
α. Δπί ηηκνθαηαιφγνπ …………………….………(5) γεληθψο γηα φια ηα
εκπνξεχκαηα.
β. Δηδηθψο γηα ηελ :
(1) Καηεγνξία Πξντφλησλ : …………………………...………………%
(2) Καηεγνξία Πξντφλησλ : …………………………...………………%
3.

4.
Λνηπέο παξνρέο : …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
5.
Ζ επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα πξνζθέξεη ηηο ηηκέο(θαζαξή αμία) ησλ
εκπνξεπκάησλ ηεο κεησκέλεο απφ ……..% έσο ……..%, ζε ζχγθξηζε κε απηέο πνπ
ππάξρνπλ ζην ειεχζεξν εκπφξην.
ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ
Σα πξνζθεξφκελα εκπνξεχκαηα είλαη πξνειεχζεσο : …………………………………
ΤΝΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ(6)
Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΔΜ ,πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάησ,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε(7) δηθαηνινγεηηθά:
1.
Πηζηνπνηεηηθφ Δκπνξηθνχ / Βηνκεραληθνχ / Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
ηξέρνληνο έηνπο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο (Πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν).
2.
Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε,
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο
φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο
εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ αλάινγε
δηαδηθαζία.
3.
Φορολογική και ασυαλιστική ενημερότητα.
4.
Σηκνθαηάινγνο ρνλδξηθήο ηεο επηρείξεζεο ζε € θαηά θσδηθφ θαη

πεξηγξαθή, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (WINDOWS EXCEL).
5.
Αληίγξαθν ηεο Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο, επηθπξσκέλν, φπνπ αλαγξάθεηαη ε
επηρείξεζε (κφλν γηα ΑΔ - ΔΠΔ - ΑΔΒΔ) .
6.
Οη εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη ζηελ Διιάδα ησλ αιινδαπψλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ
πξνζψπσλ :
α. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκνδίνπ Δπηκειεηεξίνπ φηη είλαη αλαγλσξηζκέλνη
εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη θαη θαηέρνπλ ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο.
β. Γηθαηνινγεηηθά ηνπ Οίθνπ απφ ηα νπνία είλαη εκθαλέο φηη απηνί είλαη
αληηπξφζσπνη ηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηνί ζα ζπλεξγάδνληαη κε ην ΔΚΔΜ.
γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο ηνπ Οίθνπ ,θαηάιιεια ζεσξεκέλε
απφ ηελ αξκφδηα Διιεληθή Πξνμεληθή Αξρή ,γηα ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Οίθνπ.
7.
Καηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο, επηθπξσκέλν (φιεο πιελ αηνκηθήο).
8.
Οη αληηπξφζσπνη ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζρεηηθή εμνπζηνδνηηθή
επηζηνιή θαηάιιεια επηθπξσκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.
9.
Καηάζηαζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα θαηαζηήκαηα κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη
ή δηαζέηεη ε εηαηξεία ,πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγείηαη έξεπλα αγνξάο γηα ηα πξντφληα πνπ ζα
δηαηίζεληαη θαη ζην ΔΚΔΜ.
10. Γηαθεκηζηηθά έληππα.
11. Γείγκαηα, εθφζνλ ηεο δεηεζεί απφ ην Σκ. Αμηνινγήζεσο.
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12. Πίλαθα κε ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο (φλνκα, επψλπκν,
φλνκα παηέξα, φλνκα κεηέξαο, παηξηθφ θαη ζπδπγηθφ επψλπκν, ρψξα γέλλεζεο (γηα ηνπο
πνιίηεο πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηελ αιινδαπή), ηφπνο γέλλεζεο (γηα ηνπο πνιίηεο πνπ
έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα) θαη έηνο γέλλεζεο.
Σνλίδεηαη φηη ε παξάιεςε πξνζθφκηζεο θάπνηνπ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά
ζπλεπάγεηαη θαη απφξξηςε ηεο αίηεζεο ζπλεξγαζίαο.
Πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπλεξγαζία είλαη ε μη χρησιμοποίηση απφ ηελ εηαηξεία ζαλ
άκεζν ή έκκεζν αληηπξφζσπν ηεο κφληκν ή ζε εθεδξεία αμησκαηηθφ ησλ ηξηψλ Κιάδσλ
ησλ ελ Δλφπισλ Γπλάκεσλ εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ην ρξφλν ηεο
απνζηξαηείαο ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ
Ν.1400/73.
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ Ζ΄ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
……….……..…….................................
(Σφπνο – Ζκεξνκελία – Έηνο)
Γηα ηελ Δπηρείξεζε ........................................
(θξαγίδα Δηαηξείαο– Τπνγξαθή-νλνκαηεπψλπκν)
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
1.
Ζ έγθξηζε ελάξμεσο ζπλεξγαζίαο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ/ΔΚΔΜ ε νπνία
θνηλνπνηείηαη ζηνλ αηηνχληα.
2.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ εγθξίλνληαη γηα ζπλεξγαζία,
δελ έρνπλ δηθαίσκα λα επαλέιζνπλ γηα έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο
απνθάζεσο, ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξίζκ. 78/06-05-1996 απφθαζε ηνπ Γ/ΔΚΔΜ.
3.
Υξήζηκα ηειέθσλα :
Γηεπζπληήο
: 2107675470
Τπνδηεπζπληήο
: 2107675471
Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο Οηθνλνκηθνχ
: 2107675475
Σμχης Σμ. Προμηθειών Π/Κ
: 2107675434(FAX:2107675419)
4.

Ζκεξήζην Πξφγξακκα Λεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ Π/Κ
ΗΜΕΡΑ
Γεπηέξα
Σξίηε

ΥΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ Π/Κ
Κιεηζηφ
13:30

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ Π/Κ
Κιεηζηφ
20:30

Σεηάξηε

13:30

20:30

Πέκπηε

08:00

14.00

Παξαζθεπή

13:30

20:30

άββαην

09:00

17:00

Οη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο (Σκ.Πξνκεζεηψλ Π/Κ, Δπηηξνπή Παξαιαβψλ – Δπηζηξνθψλ,
Λνγηζηήξην, Σκ.Αμηνιφγεζεο, Σκ. Καηαρψξεζεο) ηνπ ΔΚΔΜ ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά κε
πξσηλφ σξάξην, (08:00 – 14:00) εθηφο αββάηνπ.
Οδεγίεο πκπιήξσζεο εληχπνπ
(1)

Αλαγξάθεηαη «εζσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο» ή «εμσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο», θαηά
πεξίπησζε.
(2)
Σα ζηνηρεία ζπκπιεξψλνληαη κφλν απφ ηηο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ εζσηεξηθή
ζπλεξγαζία.
(3)
Αλαγξάθεηαη «πάλσ φξνθν» ή «θάησ φξνθν» θαηά πεξίπησζε.
(4)
Αλαγξάθεηαη είηε ε εκέξα Σξίηε, είηε ε εκέξα Πέκπηε.
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(5)

Αλαγξάθεηαη «ηηκέο λέηεο-θαζαξέο» ή «έθπησζε …% γεληθψο γηα φια ηα
εκπνξεχκαηα».
(6)
Πξέπεη λα είλαη γλήζηα ή αθξηβή θ/α θαη έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ
(7)
Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ππ αξηζκ 1,2,3 θαη 4.

