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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

=======&======= 

 

 
HỢP ĐỒNG KINH TẾ 

Số: VGS17048 

 
- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11 được 

Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005; 

- Căn cứ Luật Thương mại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 được 

Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005; 

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên. 

 

Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2017 chúng tôi gồm có: 

 

BÊN MUA:  PHAN THỊ MỸ HẠNH 

Địa chỉ :  Số 15, Phạm Ngũ Lão, phường Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh             

Điện thoại :  098.475.6996                Fax : …………………….. 

Mã số thuế : …………………………………...              

  Đại diện bởi : ……………………………………              Chức vụ: …………………. 

 

BÊN BÁN :  VŨ GIA SOFTWARE  

Địa chỉ  : Phòng 803A, Hồ Gươm Plaza, Mỗ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội                                                                 

Điện thoại : 0933.34.42.42                          

Mã số thuế : 8108922082 

 Tài khoản  : 0971000002354 

 Chủ tài khoản : VŨ THANH TUYỀN 

 Ngân hàng : Vietcombank – chi nhánh Nam Hà Nội 

Đại diện bởi : Ông Vũ Thanh Tuyền            Chức vụ: ………………… 

 

Các bên đồng ý ký bản hợp đồng này, với những điều khoản và điều kiện như sau:  
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ĐIỀU 1: SẢN PHẨM VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG  

Bên Mua đồng ý mua các sản phẩm từ Bên Bán (sau đây gọi là “Sản phẩm”) với số 

lượng và đơn giá như sau: 

STT 
TÊN SẢN 

PHẨM 
DIỄN TẢ ĐVT SL ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

1 
Phần mềm 

VGS 
01 bộ phần mềm VGS. Bộ 01 5.000.000 5.000.000 

2 
Lienkey bổ 

sung 

Cấp licenkey cho 2 máy 

phụ sử dụng chung mạng 

Lan 

Bộ 02 1.000.000 1.000.000 

3 
Máy chấm 

công RJ3500 

Máy 3.000 mẫu vân tay bảo 

hành 12 tháng theo hãng 
Bộ 01 3.500.000 3.500.000 

TỔNG  9.500.000 

 

Ghi chú: - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 

Tổng giá trị hợp đồng là: 9.500.000 VNĐ 

(Bằng chữ: Chín triệu năm trăm ngàn đồng/.)  

 

ĐIỀU 2: GIAO HÀNG 

2.1.   Bên A sẽ giao hàng ngay sau khi bên B ký hợp đồng và nhận được tiền tạm ứng. 

2.2. Sản phẩm sẽ được giao tại địa chỉ của Bên Mua hoặc tại địa điểm mà Bên Mua yêu cầu. 

Địa điểm nhận hàng mà Bên Mua yêu cầu phải được chỉ định bằng văn bản được ký bởi 

người đại diện có thẩm quyền; 

2.2  Bên mua phải kiểm tra hàng hóa về chủng loại, số lượng, bao bì của hàng hóa và ký nhận 

vào biên bản giao hàng và hóa đơn bán hàng để xác nhận là đã nhận đầy đủ hàng từ bên 

Bán. Bên Mua sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp phát 

sinh từ việc không ký nhận này. Mọi khiếu nại về hàng hóa (nếu có) phải được lập thành 

biên bản tại chỗ và có xác nhận của đại diện Bên Bán; 

 

ĐIỀU 3: BẢO HÀNH SẢN PHẨM 
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3.1  Sản phẩm được Bên Bán bảo hành cho Bên Mua trong 12 tháng kể từ ngày phát hành hóa 

đơn; 

3.2  Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn và quy định của Nhà Sản xuất. 

 

ĐIỀU 4: THANH TOÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

Tổng Giá trị hợp đồng được Bên Mua trả cho Bên Bán theo các điều khoản thanh toán 

như sau: 

4.1  Thanh toán tổng tiền 9.500.000 VNĐ. Bao gồm tiền các thiết bị đi kèm (nếu có) và tiền 

phần mềm ngay khi hợp đồng được ký kết đảm bảo cài đặt và hướng dẫn khách hàng đầy 

đủ các tính năng của phần mềm; 

4.2  Tất cả các lần thanh toán trên đây được thực hiện bằng đồng Việt Nam bằng chuyển 

khoản hoặc bằng tiền mặt. 

 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN  

Trách nhiêm của bên Bán: 

Ngoài các nghĩa vụ khác trong bản Hợp đồng này, Bên Bán còn có nghĩa vụ: 

5.1  Bên Bán bằng khả năng của mình phải giao Sản phẩm cho Bên mua đúng thời gian và địa 

điểm theo quy định tại Điều 2 trên đây; 

5.2  Bên Bán phải cung cấp phiếu xuất xứ và các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đi kèm của sản 

phẩm (nếu có) cho Bên Mua. 

5.3  Hỗ trợ bên mua trong quá trình sử dụng, vận hành phần mềm về nghiệp vụ chức năng. 

5.4    Tư vấn cách thức quản lý cho khách hàng khi áp dụng phần mềm vào việc quản lý nhằm 

đạt hiệu quả cao trong quá trình sửa dụng. 

Trách nhiệm của bên Mua. 

Ngoài các nghĩa vụ khác trong bản Hợp đồng này, Bên Mua còn có nghĩa vụ: 

5.3  Bên Mua phải tuân thủ đầy đủ các điều khoản thanh toán quy định tại điều 4 ở trên. Nếu 

như Bên Mua không thực hiện được bất kỳ khoản thanh toán nào khi đến hạn thì Bên 

Bán có quyền tính lãi cho khoản nợ quá hạn theo lãi suất được ấn định bởi Ngân hàng 
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nhà nước mà không cần phải thông báo trước; 

5.4  Bên Mua phải chỉ định người phù hợp để xác nhận và kiểm tra Sản phẩm được chuyển 

đến địa điểm của Bên Mua theo quy định tại điều 2 ở trên bằng văn bản được ký bởi 

người đại diện có thẩm quyền. 

 

ĐIỀU 6: VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

6.1  Bất cứ bên nào vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt vi phạm tương ứng 12% giá trị hợp đồng. 

6.2  Việc phạt vi phạm nói trên không bao gồm và thay thế cho những sửa chữa và thiệt hại 

khác phát sinh và/hoặc liên quan đến việc vi phạm. 

 

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

7.1 Các Bên cam kết hợp tác với tinh thần cởi mở, trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau; 

7.2  Mọi tranh chấp nảy sinh hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết trước tiên 

bằng đàm phán hòa giải giữa Các Bên. Nếu không đạt được giải pháp nào, tranh chấp sẽ 

được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam bởi bất cứ Bên nào; 

7.3  Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng và ràng buộc Các Bên. Mọi chi phí cho 

tiến trình tố tụng này sẽ do Bên thua chịu; 

 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

8.1  Bản Hợp đồng này không thể sửa chữa hay thay đổi ngoại trừ bằng văn bản được ký kết 

bởi người đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên; không một hành vi, văn kiện, hình thức 

sử dụng, tập quán nào sẽ được xem như là sửa chữa hay thay đổi bản Hợp đồng này.  

8.2  Ngoại trừ có sự đồng ý bằng văn bản được ký kết bởi Các Bên, việc miễn trừ bất cứ một 

điều khoản nào của Hợp đồng này sẽ không phát sinh hiệu lực;  

8.3  Không bên nào được phép chuyển nhượng bản Hợp đồng này hay bất cứ quyền và nghĩa 

vụ nào ở đây nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia; 

8.4  Nếu bất cứ điều khoản nào hoặc phần nào của hợp đồng này bị kết luận là vô hiệu vì bất 

cứ lý do gì, việc vô hiệu này sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực và tính thực thi của các 
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điều khoản khác và tất cả các điều khoản khác sẽ sẽ còn nguyên hiệu lực như là trong 

Hợp đồng không có điều khoản vô hiệu kia; 

8.5 Hợp đồng được làm thành hai (02) bản tiếng Việt. Mỗi bên giữ hai (01) bản. Dưới sự 

chứng kiến của các Bên liên quan, các Bên đã lập bản Hợp đồng này tại địa điểm và thời 

gian quy định ở trên. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN    ĐẠI DIỆN BÊN MUA 


