ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
Παρακαλώ συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία:
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Όνομα Εταιρείας:
………………………………………………………………………………………………………….
2. Τηλέφωνο Εταιρείας:
.………………………………………………..................................................................................
3. Τηλεομοιότυπο Εταιρείας:
………………………………………………………………………………………………………….
4. Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) Εταιρείας:
…………………………………………………………………………………………………..............
5. Όνομα Υπεύθυνου Ατόμου για επικοινωνία:
………………………………………………………………………..………………………………….
6. Τηλέφωνο Υπεύθυνου Ατόμου:
……………………………………………………………………………………………………………
7. Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) Υπεύθυνου Ατόμου:
……………………………………………………………………………………………………….......
Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. α) Ονομασία Προϊόντος (ελληνικά και αγγλικά):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
β) Καθαρό Βάρος:( kg/gr , L/ml)
…………………………………………………………………………………
2. Χονδρική Τιμή Προϊόντος/ ανά Τεμάχιο:……………………
(Η τιμή να μην συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α και να υπολογίζεται μετά την αφαίρεση
οποιονδήποτε εκπτώσεων ή προσφορών που θα δίδονται στους κυλικειάρχες)
3. Συντελεστής Φ.Π.Α. Προϊόντος:………………………….
4. Συστατικά:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

(Κ.Ε.Ε.Σ.Κ 1, σελ.1/2)

5. Διατροφική Δήλωση: (ανά 100 g και ανά μερίδα του προϊόντος)

ανά 100 g
kJ

ανά μερίδα

kcal

Ενέργεια σε kJ και σε kcal
Πρωτεΐνες
Υδατάνθρακες
εκ των οποίων σάκχαρα
Λιπαρά
εκ των οποίων κορεσμένα
Φυτικές Ίνες
Νάτριο

6.

Προδιαγραφές του Προϊόντος: (να επισυνάπτονται)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....

7. Άλλες χρήσιμες πληροφορίες …………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
8. Ιδιαιτερότητες Συντήρησης και Φύλαξης του Προϊόντος:……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Δηλώνω ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία που υποβάλλω στις ……………………. (ημερομηνία)
είναι αληθή.
…………………………………………....
(Υπογραφή και Σφραγίδα Εταιρείας)
Με την παράδοση της συμπληρωμένης αίτησής σας θα πρέπει να προσκομίσετε και τα ακόλουθα:
1)





Πιστοποιητικά:
ISO22000(HACCP)/ISO9000- Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση
Εγγραφή Εταιρείας στο Μητρώο των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας
Αναλύσεις Προϊόντος (αν υπάρχουν)
Οποιαδήποτε άλλα επιπρόσθετα πιστοποιητικά διαθέτει η Εταιρεία, θεωρούνται χρήσιμα για
την εξέταση του προϊόντος
2) Δείγματα:
3 (τρία) δείγματα του προϊόντος, στη μορφή που θα μπορούν να πωληθούν στα κυλικεία
των σχολείων. Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη συντήρηση και φύλαξη του
προϊόντος και δεν μπορείτε να αφήσετε δείγματα, παρακαλώ όπως το αναφέρετε κατά τη
συμπλήρωση της αίτησής σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος της Επιστημονικής
Επιτροπής για τον τρόπο παράδοσης των 3 (τριών) δειγμάτων.
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