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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

---------- 

 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ 
Số: HV01/01-01-21/HVMEE-NHT 

 

PHẦN I. Căn cứ Pháp lý 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 

ngày 24/11/2015; 

- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 

ngày 14/06/2005; 

- Căn cứ nhu cầu và năng lực mỗi Bên; 

 

PHẦN II. Nội dung Hợp đồng 

Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2021, chúng tôi gồm có: 

 

BÊN A                         :  CÔNG TY ... 

 Địa chỉ   :  .......................................................................................... 

 Điện thoại  :  ........................                                 Fax: 

 MST              :  ........................ 

 Người đại diện :  Ông/ Bà................................            Chức vụ: Giám đốc 

 Số tài khoản     :  .......................................................................................... 

 

BÊN B               :  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HÙNG VƯƠNG 

 Địa chỉ             :  Số 07, Khu phố thương mại Uni-Town, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, 

                                        Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

 Điện thoại        :  (+84) 848 029 029                            Fax:   

 MST              :  3702 71 70 72 

 Người đại diện :  Ông LƯƠNG ANH SỰ                  Chức vụ: Giám đốc 

            Website            :  www.hungvuongcoltd.com              Email: info@hungvuongcoltd.com 

 Số tài khoản     :  107 1000 569 368 tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Đông Bình Dương 

 

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA 

1.1. “Bên A và Bên B’’ được gọi riêng là Bên và gọi chung là các Bên. 

1.2. “Đại diện Bên A” là người được Bên mua nêu ra trong Hợp đồng hoặc được uỷ quyền theo từng 

thời gian và điều hành công việc thay mặt cho Bên A. 

1.3. “Đại diện Bên B” là người được Bên bán nêu ra trong Hợp đồng hoặc được Bên B uỷ quyền bằng 

văn bản và điều hành công việc thay mặt Bên B. 

1.4. “Hợp đồng” là toàn bộ Hợp đồng này và các phụ lục Hợp đồng, báo giá, thông báo, cam kết được 

người đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên thông qua. 

1.5. “Phụ lục Hợp đồng” là tất cả các hình thức văn bản theo quy định của pháp luật được người có 

thẩm quyền của mỗi Bên theo quy định tại Hợp đồng ký kết nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, làm 

rõ... một hay nhiều “Mục”, “Điều” khoản trong Hợp đồng này. Phụ lục Hợp đồng sau khi được hai 

Bên ký kết là một phần và không thể tách rời khỏi Hợp đồng có giá trị pháp lý như Hợp đồng này. 

1.6. “Công việc” như được quy định tại điều 3 của Hợp đồng này. 

1.7. “Ngày” được hiểu là ngày dương lịch và “Tháng” được hiểu là tháng dương lịch. 

1.8. “Ngày làm việc” là ngày dương lịch, trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật. 

1.9. “Luật” là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

 

ĐIỀU 2: THÔNG BÁO 

Phương thức thông báo: Thông báo được chuyển bằng một trong các phương thức gửi thư, fax, gửi qua 

email, nhắn tin đến địa chỉ của các Bên nêu tại Hợp đồng này. 

 

http://www.hungvuongcoltd.com/
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2.1. Thời điểm nhận thông báo: Nếu không có chứng cứ rõ ràng khác chứng minh thời điểm nhận sớm 

hơn thì thông báo với điều kiện được đề gửi đúng tên và địa chỉ người nhận đương nhiên được coi 

là đã nhận vào thời điểm. 

2.2. Thời điểm giao, nếu chuyển trực tiếp và có biên nhận. 

2.3. Thời điểm nhận thư, nếu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thư. 

2.4. 24 giờ sau khi gửi và có báo cáo về việc gửi fax hoàn thành tại máy gửi, nếu gửi bằng fax. Tuy 

vậy, trong vòng 24 giờ tính từ thời điểm fax, người gửi đồng thời phải gửi trực tiếp, gửi thư có bảo 

đảm hoặc bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, nếu không các quy định về việc gửi và nhận bằng fax 

sẽ không có hiệu lực. 

2.5. 72 giờ kể từ thời điểm gửi theo dấu của bưu điện, nếu gửi thư có bảo đảm. 

 

ĐIỀU 3: NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

3.1. Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán hàng hóa với tính năng, đặc điểm, quy cách, xuất xứ, số 

lượng, chất lượng, đơn giá, hướng dẫn sử dụng và bảo hành được mô tả tại bản mô tả hàng hóa của 

Hợp đồng này. 

STT 
TÊN HÀNG, QUY CÁCH HÀNG 

HÓA 
Số lượng ĐVT 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Quạt đứng công nghiệp AFS 650 

Điện áp: 220v/50Hz 

Kích thước: 650mm 

Công suất: 210w 

Thương hiệu: Afan 

150 Cái 1.420.000 213.000.000 

Tiền hàng 213.000.000 

Thuế GTGT 10%   21.300.000 

Tổng giá trị đã bao gồm VAT 10% (VNĐ) 234.300.000 

 

3.2. Tổng giá trị Hợp đồng (viết bằng chữ): Hai trăm ba mươi bốn triệu ba trăm nghìn đồng. Giá trên đã 

bao gồm thuế GTGT 10% và chi phí đóng gói, bốc lên xe, vận chuyển đến địa điểm giao hàng của 

Bên A. 

 

ĐIỀU 4: ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN GIAO NHẬN HÀNG 

4.1. Địa điểm nhận hàng: Đường số 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai. 

4.2. Người nhận hàng: Nguyễn Trung Thành (điện thoại liên hệ: 0274.000.000). 

4.3. Thời gian giao hàng: Giao hàng trong vòng 5-10 ngày làm việc sau khi Bên A thanh toán theo Hợp 

đồng này. 

 

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN 

5.1. Phương thức thanh toán: 

- Đợt 1. Bên A chuyển khoản 50% giá trị Hợp đồng bằng số tiền 117.150.000 VNĐ (Bằng chữ: 

Một trăm mười bảy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) tại số tài khoản trên Hợp đồng này 

ngay sau khi hai Bên ký Hợp đồng thời gian Hợp đồng áp dụng được tính từ khi Bên B nhận 

được tiền chuyển từ Bên A. 

- Đợt 2. Bên A chuyển khoản 50% còn lại khi nhận được thông báo giao hàng bằng văn bản từ 

Bên B trước 3 ngày giao hàng, với số tiền 117.150.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười bảy 

triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) vào số tài khoản ghi trên Hợp đồng này. 

 

5.2. Chứng từ đi kèm giao hàng: 

- Biên bản bàn giao hàng hóa theo điều 3.1 của Hợp đồng kiêm phiếu bảo hành. 

- Phiếu xuất kho bán hàng. 

 

ĐIỀU 6: CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 

6.1. Bảo hành sản phẩm 12 tháng kể từ ngày bán, được tính từ khi Bên A nhận hàng và đầy đủ hóa đơn 

chứng từ nêu tại điều 5.2 của Hợp đồng này. 
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6.2. Sản phẩm bảo hành phải còn nguyên tem bảo hành và biên bản bàn giao kiêm phiếu bảo hành có 

dấu tròn của Bên B. 

6.3. Nếu hết hạn bảo hành mọi chi phí thay thế sửa chữa do Bên A chịu. 

6.4. Bên B không bảo hành trong các trường hợp sau: 

- Không sử dụng đúng cách theo hướng dẫn sử dụng sản phẩm đính kèm trên mỗi sản phẩm. 

- Do con người gây ra (lực va chạm, đổ ngã…), sản phẩm được sử dụng trong các môi trường đặc 

biệt như ẩm ướt, có hóa chất, bụi bẩn… và các yếu tố tự nhiên (lũ lụt, thiên tai…). 

- Sản phẩm đã có dấu hiệu bị tháo rời hoặc thay thế, tự ý thay đổi cấu trúc motor bên trong. 

 

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN 

7.1. Bên A: 

- Thanh toán cho Bên B theo điều 5.1 của Hợp đồng. 

- Khi nhận hàng phải kiểm tra đủ số lượng, phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

- Bên A cam kết nhận đủ số lượng hàng hóa theo điều 3.1, nếu Bên A từ chối nhận hàng mà 

không phải lỗi Bên B thì Bên A phải bồi thường 100% giá trị Hợp đồng và chi phí vận chuyển. 

- Hướng dẫn và hỗ trợ Bên B giao nhận hàng hóa tại kho Bên A, sắp xếp địa điểm giao hàng 

thuận tiện, có thể đậu xe xuống hàng. 

- Có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng hóa giao không đúng theo quy cách ở điều 3.1 của Hợp 

đồng, mọi chi phí phát sinh do việc cấp sai hàng do Bên B chịu. 

 

7.2. Bên B: 

- Giao hàng đúng như quy định tại điều 3.1 của Hợp đồng, giao không đúng sẽ bị phạt 100% giá 

trị Hợp đồng. 

- Bên B có trách nhiệm giao hàng như điều 4 của Hợp đồng, (ngoại trừ trường hợp bất khả kháng: 

thiên tai, bão lũ, chiến tranh, dịch bệnh,...), nếu giao hàng trễ không đúng theo thời gian đã nêu 

ở điều 4 thì Bên B sẽ chịu mức phạt 0.1%/ ngày theo tỉ lệ cộng dồn trên tổng giá trị Hợp đồng 

nhưng không vượt quá 10 ngày. 

- Bảo đảm hàng hoá giao cho Bên A là hàng đúng theo như quy cách ở điều 3.1 và là hàng còn 

mới 100% được đóng gói theo quy chuẩn của nhà sản xuất. 

- Bên B chỉ chịu trách nhiệm về hàng hóa tại điều 3.1 (hình thức đóng thùng, số lượng) cũng như 

thời gian giao hàng đến tại địa điểm giao hàng như điều 4 của Hợp đồng. 

- Bên B thực hiện bảo hành sản phẩm theo đúng điều 6 tại Hợp đồng này, khi có thay đổi phải 

thông báo cho Bên A và được sự đồng ý của Bên A. 

 

ĐIỀU 8: SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 

8.1. Bên B có trách nhiệm cung cấp cho Bên A, bằng văn bản, các thông tin cần thiết liên quan đến việc 

sử dụng hàng hóa hoặc thông tin cần lưu ý về thiết kế, kiểm tra, lắp đặt, bảo quản, vận chuyển, bốc 

dỡ hàng hóa mà những đặc tính của hàng hóa trong quá trình sử dụng có nguy cơ ảnh hưởng tới 

sức khỏe, sự an toàn của người sử dụng, việc này nhằm mục đích đảm bảo hàng hóa cung cấp tới 

người sử dụng tuyệt đối an toàn và không có bất kỳ nguy cơ nào ảnh hưởng tới sức khỏe của họ. 

8.2. Bất kỳ hạng mục hàng hóa nào quy định trong Hợp đồng hoặc một phần cấu thành của chúng được 

xác định là hàng hóa nguy hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành, Bên B phải đảm bảo 

khuyến cáo đầy đủ cho Bên A chính xác thông tin về những loại hàng hóa nguy hiểm này. Bên B 

đưa ra cho Bên A tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết đối với những hàng hóa nguy hiểm này 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành hoặc các quy định/ thông lệ trên thị trường. 

 

ĐIỀU 9: SỞ HỮU VÀ BẢN QUYỀN 

9.1. Tất cả các bản vẽ thiết kế và thuyết minh, đặc tính kỹ thuật, các tính toán, các sản phẩm và/ hoặc 

các tài liệu khác do Bên B lập và cung cấp cho Bên A theo Hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của 

Bên A. Bên A có toàn quyền sử dụng đối với các tài liệu này. 

9.2. Bên B chịu trách nhiệm và đảm bảo giữ cho Bên A vô can đối với bất kỳ khiếu nại từ bất kỳ Bên 

thứ ba liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với các bản vẽ thiết kế và thuyết minh đặc tính kỹ 

thuật, các tính toán, các sản phẩm và/ hoặc các tài liệu khác được Bên B cung cấp theo Hợp đồng. 

 

ĐIỀU 10: BẢO MẬT 
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10.1. Trong thời gian có hiệu lực của Hợp đồng này và trong vòng hai mươi tư (24) tháng kể từ ngày 

Hợp đồng này chấm dứt, các Bên không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến Hợp đồng 

này, và bất kỳ thông tin nào của Bên kia cho bất kỳ Bên thứ ba nào mà không được sự chấp thuận 

trước bằng văn bản của Bên đó, trừ trường hợp theo quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

10.2. Bên tiết lộ thông tin làm ảnh hưởng đến hoạt động và gây thiệt hại cho Bên kia sẽ phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

 

ĐIỀU 11: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

11.1. Ngôn ngữ: Hợp đồng này soạn thảo bằng tiếng Việt. 

11.2. Hợp đồng này tự thanh lý khi Bên B giao hàng hoàn tất và Bên A thanh toán đủ cho Bên B 

(ngoại trừ điều khoản bảo hành sản phẩm và điều khoản bảo mật theo nội dung Hợp đồng này). 

11.3. Phụ lục Hợp đồng và sửa đổi, bổ sung đều phải được lập dưới hình thức văn bản, có chữ ký, 

đóng dấu của các Bên và các văn bản này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này. 

11.4. Hai Bên sẽ cùng nhau thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Nếu một 

trong hai Bên vi phạm các điều khoản của Hợp đồng thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 

pháp luật và bồi thường mọi thiệt hại cho phía Bên kia. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh 

một số việc ngoài Hợp đồng, hai Bên sẽ gặp nhau cùng bàn bạc giải quyết, nếu không giải quyết 

được sẽ chuyển Tòa án Kinh tế TP. Bình Dương. Phán quyết của Tòa là quyết định cuối cùng để 

hai Bên chấp hành. 

11.5. Hợp đồng này gồm 05 trang, được lập thành 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên 

giữ 01 bản. 

 

      ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

      __________________________                                             ________________________ 

 

        Giám đốc: .............................                                           Giám đốc: LƯƠNG ANH SỰ 


