CÔNG TY TNHH TM & DV
CÔNG MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———— o0o ————

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số: ………/HĐKT/CM-……………………..
-

Căn cứ vào Pháp lệnh HĐKT của Hội đồng Nhà nước ngày 25/09/1989.
Căn cứ vào Nghị định số 17/HĐBT ngày 16/12/1990 của Hội đồng Bộ Trưởng qui định chi
tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế.
- Căn cứ nhu cầu của nhà xe ………………..
- Căn cứ vào khả năng của Công ty TNHH TM&DV Công Minh
Hôm nay, ngày
tháng
năm 20
Chúng tôi gồm:
Bên A: ……………………………………………………
1. Đại diện bởi: ÔNG/ Bà : ………………………………………………….
Chức vụ : …………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………..
Bên B:

CÔNG TY TNHH TM&DV CÔNG MINH

Đại diện bởi: Ông Nguyễn Ngọc Minh
Chức vụ:
Giám Đốc
Đại diện bởi: Bà Trần Kiều Loan
Chức vụ:
Kế Toán
Địa chỉ:
Trung tâm giao dịch chính 44 Đinh Công Tráng, P Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An.
Điện thoại:
0383.558877
MST:
2900785883
Tài khoản:
123 855 389
Tại Ngân hàng Thương Mại Á Châu - Chi nhánh Nghệ An
Đơn vị hưởng séc: CÔNG TY TNHH TM&DV CÔNG MINH
Địa chỉ: 197 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh- Nghệ An.
Hai bên cùng thoả thuận và thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG
1.1 Hàng hóa
Bên B cung cấp cho bên A toàn bộ thiết bị , mà bên B yêu cầu theo đúng chủng loại tiêu chuẩn
của nhà sản xuất như sau:

BÁO GIÁ THIẾT BỊ

STT

1

Thiết bị
TÊN HỆ THỐNG:
TÍNH NĂNG:
• Cảnh báo khi mất nguồn, ra vào vùng
giới hạn
• Nhắn tin SMS hay nhá máy để biết vị trí
• Phù hợp với Nghị định 91/2009/NĐ của
CP
• Tích hợp với camera chụp hình
• Quản lý xăng dầu, quản lý bồn trộn,
quản lý đổ ben
• Chế độ báo khi cửa xe mở, mở nắp capo,
báo động khi gặp sự cố
Ghi chú : Khách hàng sử dụng Sim
Viettel trả sau

2

Phụ kiện đi kèm: GSM Antenna
- Tracking unit
- Remote controller
- GPS Antenna

3

Tiền Thuê Server để lưu dữ liệu của 1xe/
1 năm

4

Phí 3G của Viettel sử dụng GPS tại
VietNam

5

6

Khuyến Mãi
- 01 Năm đầu tiên cho khách hàng bên
hợp tác xã
Gói khuyến mãi trị giá 1.200.000 đ
Khuyến Mãi
- Sim Viettel Tomato ( kích hoạt gói cước
D10 )
- Thẻ Nhớ 2G (lắp trong hộp)
gói khuyến mãi trị giá: 150.000 đ

7

Lắp đặt và bàn giao trong Tp.Vinh

8

Tổng tiền thanh toán

ĐVT

SL

Đơn giá

Thành tiền

Bảo
hành
(Thán
g)

Cái

01

Năm

01

840.000

Khuyến mãi

12

01

360.000

Khuyến mãi

12

Khuyến
mãi

Khuyến mãi

12

Khuyến
mãi

Khuyến mãi

12

Năm

Cái

01

12

Lưu ý: (Giá trên chưa bao gồm VAT 10%)

Tổng cộng: ……………………………………………………
Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………
1.2 Phụ kiện đi kèm: Phụ kiện đi kèm: GSM Antenna
- Tracking unit

- Remote controller
- GPS Antenna
1.3 Dịch vụ đi kèm:
ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN
2.1. Hình thức thanh toán:
Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng số tài khoản: 123 855 389
Tại Ngân hàng TM Á Châu - Chi nhánh Nghệ An
2.2. Thời hạn thanh toán
Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B làm 01 đợt, sau khi bàn giao thiết bị và thanh lý hợ
đồng
ĐIỀU 3.THỜI HẠN GIAO HÀNG
3.1 Địa điểm giao hàng: Bên B giao hàng cho bên A tại địa chỉ:
…………………………………
3.2 Chi phí vận chuyển:
3.3 Thời gian giao hàng: Bên B giao hàng cho Bên A làm 01 ( một ) đợt. . Vào hồi
Ngày
,tháng
năm 201

h,

3.4 Điều kiện giao hàng: Bên B có quyền từ chối không giao hàng nếu bên A không thực hiện
đúng Điều 2 và mục 4.2 điều 4 của hợp đồng này.
ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI KHÁC CỦA BÊN A
4.1 Quyền lợi khác của bên A:
Được nhận hàng đầy đủ, đúng chủng loại của nhà sản xuất, được đảm bảo mới 100%, nguyên
đai(kiện) của Hãng sản xuất và phụ kiện kèm theo đầy đủ. Trong trường hợp bên B giao hàng
chậm so với thời gian giao hàng đã thông báo trong báo giá thì mỗi ngày giao chậm bên B phải
chịu phạt 0.5%/ ngày giá trị phần còn lại của hàng giao.
4.2 Trách nhiệm khác của bên A
- Tạo điều kiện cho Bên B giao hàng, tiếp nhận và kiểm tra chủng loại hàng và thực hiện các
điều khoản của hợp đồng. Sau khi đã kiểm tra, phải ký vào biên bản bàn giao thiết bị và nghiệm
thu
ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI KHÁC CỦA BÊN B
5.1 Quyền hạn:
- Bên B có quyền thu hồi lại hàng nếu bên A không thực hiện đúng điều 2 của hợp đồng này.
- Trong trường hợp bên A thanh toán chậm sau thời hạn thanh toán trên thì mỗi ngày trả chậm
bên A phải chịu phạt 0.5%/ngày giá trị phần còn lại của hợp đồng. Nếu quá 30 ngày bên mà
Bên A chưa thanh toán số tiền còn lại của Hợp đồng thì bên B có quyền đưa ra xử lý theo quy
định của pháp luật.
Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An là nơi quyết định cuối cùng.
5.2 Trách nhiệm:cung cấp các thiết bị mới 100%, đúng chủng loại theo danh mục quy định tại
Điều I
ĐIỀU 6: BẢO HÀNH
6.1 Điều kiện Bảo hàng:

- Hàng hóa phải có đầy đủ chứng từ “Phiếu bảo hành của sản phẩm” không nhầu nát, không
rách rời, không tẩy xóa.
- Hàng hóa phải còn nguyên tem bảo hành, nguyên số Serial.
- Bên B có trách nhiệm bảo hành mọi sự cố của thiết bị do lỗi của nhà sản xuất. Không bảo
hành nếu hàng hỏng do lỗi khách quan .
6.2 Thời hạn bảo hành
- Bảo hành theo từng sản phẩm của Điều1, thời gian bảo hành kể từ ngày bàn giao hàng cho
bên A

Địa điểm bảo hành: Trung Tâm Bảo Hành Công Ty TNHH TM&DV Công Minh
44 Đinh Công Tráng, P Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An.
Tel: 0383 558877 – Ms Loan : 0975 227766
Hoặc Minh 0912 122928
Mail: congminhgd@Gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật từ VIETMAP: Mr.Điền: 08-39246050 mail: diendt@vietmap.vn
Hotline: 19007168
ĐIỀU 7: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
7.1 Số bản copy của hợp đồng.
Hợp đồng bao gồm 04 trang lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 2 bản có giá trị
pháp lý như nhau.
7.2 Tranh chấp
Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có tranh chấp, lấy pháp lệnh Hợp đồng kinh tế do
Nhà nước Việt Nam ban hành làm căn cứ thương thuyết thảo thuận giữa hai bên .
7.3 Tranh tụng
Nếu tranh chấp giữa hai bên không giải quyết được thì đưa ra toà án kinh tế giải quyết, án
phí do bên thua kiện phải thanh toán.
7.4 Hiệu Lực của hợp đồng:
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

C«ng ty TNHH TM & DV
c«ng minh

céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

b¶n nghiÖm thu bµn giao
Số: ….. /NTBG/CM- ……………………
- C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ sè ………….HĐKT/CM-…………… ký kÕt ngµy
gi÷a hai bªn.
H«m nay, ngµy
th¸ng
n¨m 20 , Chóng t«i gåm:
Bên A: ……………………………………................

th¸ng

n¨m 20

Đại diện bởi: Ông : …………………………..
Chức Vụ:
……………………………………
Đại diện bởi: Ông/(bà)………………………….
Chức vụ: …………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………….
Bên B:
CÔNG TY TNHH TM&DV CÔNG MINH
Đại diện bởi:
Chức vụ:
Đại diện bởi:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Trung tâm giao dịch chính 44 Đinh Công Tráng, P Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An.
Điện thoại:
0383.558877
MST:
2900785883
Tài khoản:
123855389
Tại Ngân hàng TM Á Châu - Chi nhánh Nghệ An
Đơn vị hưởng séc: CÔNG TY TNHH TM&DV CÔNG MINH
c«ng Minh ®, cung cÊp mét sè thiÕt bÞ cho bªn A theo hîp ®ång sè ………./HĐKT/CM-……………..
th¸ng
n¨m 20 vµ thèng nhÊt c¸c néi dung sau:
ký ngµy
§iÒu 1: Néi dung
1. Bªn B cung cÊp cho bªn A thiÕt bÞ theo ®óng hîp ®ång kinh tÕ sè …………./HĐKT/CM………………...
2.Toµn bé thiÕt bÞ do C«ng Ty TNHH TM & DV c«ng Minh cung cÊp ®óng tiªu chuÈn cña nhµ s¶n
xuÊt .
B¶o Hµnh : B¶o hµnh phÇn cøng theo phiÕu b¶o hµnh mµ bªn B ®, giao cho bªn A.
®iÒu 2: ®iÒu kho¶n chung:
Biªn b¶n nµy ®−îc lËp thµnh 02 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh− nhau, mçi bªn gi÷ 01 b¶n.
Vinh, Ngµy th¸ng n¨m 20
®¹i diÖn bªn A

§¹i diÖn bªn

céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam

C«ng ty TNHH TM & DV
c«ng minh

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

biªn b¶n thanh lý hîp ®ång
Sè: ………/BBTL/CM-…………………..
- C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ sè Sè:

/H§KT ký kÕt ngµy

- C¨n cø vµo biªn b¶n nghiÖm thu ký thuËt ngµy
, th¸ng
th¸ng
n¨m 201 Chóng t«i gåm:
H«m nay, ngµy

th¸ng

n¨m 201

gi÷a hai bªn.

n¨m 201

Bên A: …………………………………………………
Đại diện bởi: Ông : …………………………….
Chức Vụ:
……………………………………
Đại diện bởi: Ông/(Bà):…………………
Chức vụ: …………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………. TP Vinh-Nghệ An.
Bên B:
CÔNG TY TNHH TM&DV CÔNG MINH
Đại diện bởi:
Chức vụ:
Đại diện bởi:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Trung tâm giao dịch chính 44 Đinh Công Tráng, P Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An.
Điện thoại:
0383.558877
Fax: 038 3 552968
MST:
2900785883
Tài khoản:
123855389
Tại Ngân hàng TM Á Châu - Chi nhánh Nghệ An
Đơn vị hưởng séc: CÔNG TY TNHH TM&DV CÔNG MINH
Hai bªn cïng bµn giao vµ kiÓm tra c¸c th«ng sè kü thuËt mµ bªn B lµ C«ng ty TNHH TM & DV
C«ng Minh ®, cung cÊp cho bªn A theo hîp ®ång sè:
/H§KT ký kÕt ngµy
th¸ng
n¨m 201
gi÷a hai bªn vµ thèng nhÊt c¸c ®iÒu sau:
§iÒu 1: Néi dung
Hîp ®ång sè
/H§KT ký kÕt ngµy
th¸ng
n¨m 201 gi÷a hai bªn ®, ®i vµo ho¹t ®éng,
c¸c thiÕt bÞ do bªn B cung cÊp ®óng tiªu chuÈn kü thuËt do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp, c¸c thiÕt bÞ ®,
ho¹t ®éng tèt cã sù chøng kiÕn cña hai bªn.

®iÒu 2: ®iÒu kho¶n chung:
Bªn B chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh phÇn cøng theo tiªu chuÈn kÜ thuËt cña nhµ s¶n xuÊt vµ c¨n
cø theo phiÕu b¶o hµnh mµ bªn B ®, giao cho bªn A.

®iÒu 3: Gi¸ trÞ thanh to¸n
Bªn A thanh to¸n cho bªn B sè tiÒn tæng gi¸ trÞ hîp ®ång cung cÊp thiÕt bÞ theo hîp ®ång sè
/H§KT ký ngµy
th¸ng
n¨m 20
Tổng cộng: ……………………………………………………
Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………

Bªn A thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n qua tµi kho¶n :
Tài khoản:
123855389
Tại Ngân hàng TM Á Châu – chi nhánh Nghệ An
Đơn vị hưởng séc: CÔNG TY TNHH TM&DV CÔNG MINH
Biªn b¶n nµy ®−îc lËp thµnh 02 b¶n mçi bªn gi÷ 01 b¶n cã gÝa trÞ ph¸p lý nh− nhau,
®¹i diÖn bªn A

§¹i diÖn bªn B

