
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do –Hạnh phúc

********
HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số HĐ: 001-NK2021

- Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiêp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam

- Căn cứ khả năng và thỏa thuận của hai bên.

Hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2021, chúng tôi gồm:

I. BÊN BÁN (Bên A): CÔNG TY TNHH CROPRO
● Địa chỉ              : 86A Lê Đình Thám, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam
● Mã số thuế        : 0316515478
● STK                  : 5519868 Tại: Ngân hàng ACB PGD Thống Nhất, Gò Vấp, HCM
● Người đại diện  : Lê Đức Phước

● Chức vụ            : Giám Đốc

II. BÊN MUA (Bên B): CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHẬT KIỆN
● Địa chỉ              : 20E Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5, TP. HCM, Việt Nam
● Mã số thuế : 0312722385
● Điện thoại : (028) 3838 0038
● Người đại diện  : Trần Lệ Hồng
● Chức vụ            : Giám Đốc

Sau khi thoả thuận, hai bên đồng ý kí hợp đồng với những điều khoản dưới đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:
Bên A sẽ cung cấp hàng hóa cho bên B với nội dung sau đây:

Stt Tên sản phẩm Qui cách (cm) Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Dài Rộng Cao

1
Hộp nắp gài hông
25x17x5cm 25 17 5 500 3.500 1.750.000 Sóng E

2
Hộp carton nắp gài
25x17x10cm 25 17 10 500 3.700 1.850.000 Sóng B

3
Hộp carton nắp gài
25x17x15cm 25 17 15 500 4.100 2.050.000 Sóng B

4 Khuôn 3 500.000 1.500.000

5 In ấn 1.500 1.000 1.500.000
2 màu

đỏ+đen

Tổng 8.650.000

10% VAT 865.000

Tổng thanh toán bao gồm 9.515.000



VAT

Tổng trị giá hợp đồng bao gồm VAT: 9.515.000đ
Tổng trị giá hợp đồng viết bằng chữ: Chín triệu năm trăm mười lăm nghìn đồng chẵn.

ĐIỀU 2: QUY CÁCH, CHẤT LIỆU SẢN PHẨM:
- Quy cách như đề cập trong điều 2 của hợp đồng này
- Chất liệu: Carton 3 lớp sóng E và B

ĐIỀU 3: GIAO NHẬN - VẬN CHUYỂN:
- Thời gian giao hàng: 07/4/2021.
- Địa điểm giao hàng: trong khu vực HCM, bên B thông báo trước 2 ngày
- Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển: Giao hàng miễn phí trong khu vực TP HCM,

Ngoài khu vực TP HCM khách hàng tự thanh toán cước phí.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
Đợt 1: Bên B sẽ thanh toán cho Bên A 50% sau khi ký hợp đồng và nhận được hóa đơn VAT cho số tiền
thanh toán đợt 1 là 4.757.500 đ (Bốn triệu bảy trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm đồng chẵn)

Đợt 2: Bên B sẽ thanh toán cho Bên A 50% còn lại trong vòng 3 -5 ngày làm việc kể từ sau khi nhận
đúng và đủ sản phẩm và bộ chứng từ thanh toán gồm:

- Hóa đơn VAT cho số tiền thanh toán đợt 2
- Biên bản giao hàng có ký nhận của 2 bên và dấu mộc của bên bán

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN:
5.1 Trách nhiệm của bên A:

- Cung cấp hàng theo đúng số lượng, chất lượng và tiêu chuẩn như mẫu bên B đã duyệt.
- Giao hàng đúng thời hạn đã thỏa thuận ở điều 4.
- Cung cấp đầy đủ hóa đơn tài chính và các chứng từ liên quan theo yêu cầu của bên B.
- Có trách nhiệm sửa chữa các sản phẩm bị lỗi, thời gian sửa từ 7-10 ngày làm việc. Trong trường

hợp không sửa chữa được bên A phải đổi sản phẩm mới cho bên B. Hợp đồng có hiệu lực trong
suốt quá trình sửa chữa và đổi sản phẩm mới.

- Bên A chịu trách nhiệm bảo mật những thông tin chi tiết về nội dung in ấn hình ảnh mà bên B đã
cung cấp cho bên A.

- Chỉ cung cấp các sản phẩm trên cho bên B, không cung cấp cho các đơn vị khác trừ khi được sự
đồng ý của bên B.

- Được phép lưu giữ mẫu sản phẩm để phục vụ việc quản lý kinh doanh.
- Thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này.

5.2 Trách nhiệm của bên B:
- Xác nhận mẫu in qua email
- Phối hợp cùng bên A giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Nhận và kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá tại địa điểm giao hàng khi bên A giao hàng. Nếu

có khiếu nại về số lượng và chất lượng hàng hoá phải thông báo ngay cho bên A bằng văn bản



trong thời gian 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện lý do khiếu nại. Nếu sau 48 giờ kể từ khi nhận
hàng bên B không có khiếu nại về số lượng, chất lượng hàng hóa, những sai sót về số lượng, chất
lượng hàng hóa sau này bên A hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa và kiểu
dáng công nghiệp với nhãn hiệu của mình.

- Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền hàng theo điều 5 của hợp đồng.
- Thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG
- Bên A phải giao hàng đúng thời hạn theo thỏa thuận tại điều 4. Các trường hợp bên A giao hàng

muộn sẽ phải chịu phạt vi phạm hợp đồng cho mỗi ngày chậm giao hàng là 1% tổng giá trị phần
đơn hàng giao chậm và số tiền phạt không quá 8% tổng giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Trong
trường hợp vượt quá 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm thì bên A bị coi là đơn phương chấm dứt
hợp đồng.

- Bên B có trách nhiệm thanh toán đúng thời hạn đã thỏa thuận tại điều 5. Nếu bên B thanh toán
trễ hơn ngày đã thoã thuận thì sẽ bị phạt 1% giá trị hợp đồng cho 1 ngày chậm trễ. Số ngày chậm
trễ không được vượt quá 7 ngày.

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đã nêu trong hợp đồng, không đơn phương
thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hai bên sẽ cùng
bàn bạc giải quyết bằng văn bản trên tinh thần vì lợi ích đôi bên. Nếu một trong hai bên đơn
phương chấm dứt hoặc hủy hợp đồng sẽ bồi thường 100% giá trị hợp đồng và trả lại toàn bộ số
tiền đã nhận (nếu có) cho bên B.

- Trường hợp một trong hai bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bản hợp đồng này hoặc các
phụ lục bổ sung hay các văn bản được xác nhận của cả hai bên có liên quan đến hợp đồng này thì
bên bị vi phạm được quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Bên vi phạm phải bồi thường
những thiệt hại do việc vi phạm này của mình gây ra.

- Trường hợp phát sinh những bất đồng, tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được thì mỗi
bên có quyền khởi kiện ra toà án có thẩm quyền yêu cầu giải quyết theo pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM KẾT CHUNG:
- Hai bên cùng nghiêm chỉnh thực hiện đúng hợp đồng đã ký.
- Những trường hợp bất khả kháng khác như: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh…và những tai nạn

ngoài ý muốn hai bên phải thông báo cho nhau để cùng đưa ra hướng giải quyết.
- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản, có giá trị như nhau và

có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Sau khi bên A giao đủ số hàng và bên B hoàn tất việc thanh toán cho bên A, nếu không có vướng

mắc gì thì hợp đồng xem như được thanh lý.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Lê Đức Phước

ĐẠI DIỆN BÊN B

Trần Lệ Hồng


