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THOÂNG TIN TOÅNG QUAÙT VEÀ COÂNG TY
TEÂN COÂNG TY : COÂNG TY TNHH SAÛN XUAÁT THÖÔNG MAÏI SAÙU BÌNH MINH
ÑÒA CHÆ : Soá 110 ñöôøng Nguyeãn Vaên Thaûnh, Toå 21, Khoùm 5, thò xaõ Bình Minh, tænh Vónh Long.
Maõ soá thueá : 1500969443
Ñaïi dieän : OÂng Tröông Vaên Saùu

.Chöùc vuï : Giaùm Ñoác

Ñieän Thoaïi : 0270 3890418

Di Động/Zalo :

Email : saubinhminh@gmail.com

0977399910

.WEBSITE : saubinhminh.com

PHAÏM VI HOAÏT ÑOÄNG : Treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam
DIEÄN TÍCH NHAØ XÖÔÛNG : 5.300 m2
LÖÏC LÖÔÏNG LAO ÑOÄNG : (Nhaân vieân vaên phoøng : 10 ngöôøi - Coâng nhaân : 40 ngöôøi)

SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC
Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên

Giám Đốc Điều Hành

Kế toán trưởng

Cửa hàng trưởng

Tiếp thị

Kế toán

Thủ quỹ

Bán hàng

NV Kỹ thuật

Sản Xuất

Thiết kế & Thi công

Kho

Vận chuyển

NV vận hành

Kỹ sư công trình

Đội thi công

LÓNH VÖÏC HOAÏT ÑOÄNG
Tö Vaán, thieát keá, saûn xuaát vaø thi coâng Nhaø Theùp Tieàn Cheá, Nhaø theùp coâng nghieäp.
Tö Vaán, thieát keá, laép döïng saûn phaåm khung maùi nhaø Maï Hôïp Kim Nhoâm Keõm Smartruss, khung
Nhaø Xöôûng Maï Keõm RAINBUILD.
Saûn xuaát vaø cung caáp caùc loaïi khung nhaø theùp sieâu lôùn, sieâu vöôït nhòp coâng ngheä Zamil
Saûn xuaát vaø cung caáp caùc loaïi thanh Xaø Goà Nhoâm Keõm SATRUSS, Xaø Goà Nhoâm Keõm THANH
KEØO ZACS, . . . .
Saûn xuaát vaø cung caáp caùc loaïi thanh Xaø Goà : Xaø Goà C Maï Keõm.
Saûn xuaát vaø cung caáp caùc loaïi Tole Lôïp vaø Tole Trang Trí nhö : Tole 5 Soùng Bluescope, 9 Soùng
Vuoâng, 13 Soùng LaPhong, 6 Soùng Ngoùi CPAC, 3 Soùng Kliplok . . .
Saûn xuaát vaø cung caáp caùc loaïi phuï kieän nhö : Caùc loaïi Dieàm, Maùng Xoái, Lam thoâng gioù, . . .
Chuyeân mua baùn caùc loaïi theùp hình (Hoäp, U, V, La, . . .).
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QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN COÂNG TY
Chính thöùc hoaït ñoäng töø naêm 2000 chuùng toâi chuyeân mua baùn saét theùp caùc loaïi, gia coâng nhaø tieàn
cheá vaø cöûa saét
Ñeán naêm 2005 taêng theâm nhieàu maùy moùc thieát bò môû theâm Nhaø Maùy Caùn Tole Bình Minh
Töø naêm 2007 thaønh laäp DNTN SX & TM BÌNH MINH chuyeân kinh doanh mua baùn caùc loaïi saét
theùp, tole lôïp, xaø goà C, gia coâng phuï kieän maùng xoái, dieàm, gia coâng laép döïng nhaø tieàn cheá vaø cöûa saét.
Ñeán naêm 2007 kyù hôïp ñoàng phaân phoái chính thöùc saûn phaån Heä Khung Giaøn Theùp Maï Troïng Löôïng
Nheï SMARTRUSS vaø saûn phaåm khung keøo theùp maï keõm SmartBuild vôùi BLUESCOPE BUILDING
VIEÄT NAM
Ñeán naêm 2008 laø nhaø phaân phoái chính thöùc saûn phaån tole Zacs Laïnh, Zacs Maøu vôùi BLUESCOPE
STEEL
VIEÄ
T NAM
Ñeán naêm
2010
môû theâm chi nhaùnh 2 taïi huyeän Bình Taân tænh Vónh Long.
Töø naêm 2013 chính thöùc ñoåi teân thaønh CTY TNHH SX TM SAÙU BÌNH MINH chuyeân kinh doanh
mua baùn caùc loaïi saét theùp, tole lôïp, xaø goà C, gia coâng phuï kieän maùng xoái, dieàm, gia coâng laép döïng
nhaø tieàn cheá, nhaø xöôûng coâng nghieäp vaø cöûa saét.
Ñeán naêm 2019 môû theâm chi nhaùnh 3 taïi thò traán Maùi Daàm huyeän Chaâu Thaønh tænh Haäu Giang.
Trong nhöõng naêm gaàn ñaây nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa caùc coâng trình xaây döïng coâng
nghieäp, coâng ty chuùng toâi ñaõ trang bò theâm nhieàu maùy moùc thieát bò chuyeân duïng ñeå laøm ra saûn
phaåm ñaït ñöôïc ñoä hoaøn thieän vaø tieâu chuaån kyõ thuaät cao tröôùc khi xuaát xöôûng.

SOÁ LIEÄU VEÀ NAÊNG LÖÏC TAØI CHÍNH
A. Toùm taét taøi saûn coù vaø taøi saûn nôï treân cô sôû baùo caùo tình hình taøi chính trong voøng boán naêm taøi
chính vöøa qua (2013 - 2016) :
STT

CHI TIEÁT

NAÊM 2013

NAÊM 2014 NAÊM 2015 NAÊM 2016

1

Toång taøi saûn

21.616.600.074 17.411.224.589 25.688.649.636

2

Toång nôï phaûi traû

11.675.209.860 7.406.924.539 4.304.138.425 3.912.198.779

3

Taøi saûn ngaén haïn

17.863.209.077 13.400.569.041 15.561.117.013

4

Toång nôï ngaén haïn

11.675.209.860 7.406.924.539 4.304.138.425 3.912.198.779

5

Doanh thu

15.259.243.122 33.911.120.493 39.398.692.654

6

Lôïi nhuaän tröôùc thueá

56.186.952

80.701.205 317.610.556 600.225.434

7

Lôïi nhuaän sau thueá

42.390.214

62.909.836 244.944.037 473.159.908

B. Teân vaø ñòa chæ ngaân haøng cung caáp tín duïng:
Ngaân Haøng ACBBANK Phoøng Giao Dòch Bình Minh tænh Vónh Long.
Truï sôû taïi : Phöôøng Caùi Voàn, Thò Xaõ Bình Minh, tænh Vónh Long.
Ngaân Haøng BIDV Chi Nhaùnh Vónh Long Phoøng Giao Dòch Bình Minh.
Truï sôû taïi : Phöôøng Caùi Voàn, Thò Xaõ Bình Minh, tænh Vónh Long.
Ngaân Haøng SACOMBANK Phoøng Giao Dòch Bình Minh tænh Vónh Long.
Truï sôû taïi : Phöôøng Caùi Voàn, Thò Xaõ Bình Minh, tænh Vónh Long.
Ngaân Haøng AGRIBANK Chi Nhaùnh Bình Minh.
Truï sôû taïi : Phöôøng Caùi Voàn, Thò Xaõ Bình Minh, tænh Vónh Long.
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25.769.869.898

18.713.406.145

47.527.969.574
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BAÛNG KEÂ KHAI MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ THI COÂNG CHUÛ YEÁU
LOAÏI MAÙY

SOÁ LÖÔÏNG ÑAËT TÍNH KYÕ THUAÄT

QUY CAÙCH

XUAÁT XÖÙ

NAÊM

SÔÛ HÖÕU

VN

2004 - 2010

SBM

VN

2005 - 2010

SBM

VN

2010

SBM

VN

2011

SBM

VN

2018

SBM

VN

2016

SBM

VN

2016

SBM

VN

2016

SBM

VN

2016

SBM

VN

2018

SBM

VN

2016

SBM

VN

2008

SBM

VN

2008

SBM

VN

2005

SBM

Ñoäng cô ñieän, töï ñoäng
MAÙY CAÙN TOLE
9 SOÙNG VUOÂNG

2

10.000 x 1.900

hoùa, caùn tole phaúng
thaønh soùng töø 0,2mm -

x 1.400

0,6mm

MAÙY CAÙN VOØM
9 SOÙNG VUOÂNG

Ñoäng cô ñieän, töï ñoäng
2

voøm töø 0,2mm - 0,6mm

1

SOÙNG VUOÂNG

THAÙI LAN + 13 SOÙNG

10.000 x 1.900

hoùa, caùn tole phaúng
thaønh soùng töø 0,2mm -

x 1.400

Ñoäng cô ñieän eùp thuûy
1

LAFONG

10.000 x 1.900

löïc, töï ñoäng hoùa, caùn
tole phaúng thaønh soùng töø

x 1.400

0,25mm - 0,6mm
Ñoäng cô ñieän eùp thuûy

MAÙY CAÙN TOLE 9
SOÙNG + CAÙN VOØM 9

x 1.400

0,6mm

MAÙY CAÙN TOLE 2
TAÀNG 6 SOÙNG NGOÙI

1.400 x 1.800

Ñoäng cô ñieän, töï ñoäng

MAÙY CAÙN TOLE 2
TAÀNG 5 SOÙNG + 9

hoùa, caùn tole soùng thaønh

1

SOÙNG

10.000 x 1.900

löïc, töï ñoäng hoùa, caùn
tole phaúng thaønh soùng töø

x 1.400

0,25mm - 0,6mm
Ñoäng cô ñieän, töï ñoäng

MAÙY CAÙN THANH TS40

1

8.000 x 1.500

hoùa, caùn tole phaúng
thaønh soùng töø 0,5mm -

x 1.400

1,2mm
Ñoäng cô ñieän, töï ñoäng
MAÙY CAÙN THANH TS61

1

8.000 x 1.500

hoùa, caùn tole phaúng
thaønh soùng töø 0,5mm -

x 1.400

1,2mm
Ñoäng cô ñieän, töï ñoäng
MAÙY CAÙN THANH C75

1

8.000 x 1.500

hoùa, caùn tole phaúng
thaønh soùng töø 0,5mm -

x 1.400

1,2mm
Ñoäng cô ñieän, töï ñoäng
MAÙY CAÙN THANH C100

1

8.000 x 1.500

hoùa, caùn tole phaúng
thaønh soùng töø 0,5mm -

x 1.400

1,2mm
Ñoäng cô ñieän, töï ñoäng
MAÙY CAÙN THANH C40
+ U40

1

8.000 x 1.500

hoùa, caùn tole phaúng
thaønh soùng töø 0,5mm -

x 1.400

1,2mm

MAÙY IN CHÖÕ LEÂN XAØ
GOÀ

Maùy in phun möïc ñieän
5

töû, töï ñoäng baén chöõ leân
xaø goà theùp

800 x 600
x 1.100

Ñoäng cô ñieän eùp thuûy
löïc, chieàu daøi toái ña 6m2,
MAÙY CHAÁN DIEÀM

1

khaû naêng chaán ñònh hình
tole

7.200 x 2.500
x 2.500

töø 0,20mm - 2mm
Ñoäng cô ñieän, töï ñoäng
MAÙY XEÛ TOLE

1

hoùa, xeû tole phaúng thaønh

1.800 x 2.000
x 1.100

töøng baûn nhoû daøy töø
0,2mm - 1,2mm
Ñoäng cô ñieän, töï ñoäng

MAÙY CAÙN XAØ GOÀ C

1

hoùa, caùn phoâi theùp thaønh
xaø goà töø 1,2mm - 3,5mm

8.000 x 1.100
x 1.400
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MAÙY XAÛ CUOÄN TÖÏ
ÑOÄNG

Ñoäng cô ñieän, töï ñoäng
6

hoùa, xaû tole cuoän hoã trôï
maùy caùn tole -> 6T5

2.000 x 3.000
x 1.500

VN

2004 - 2010

SBM

JAPAN

2018

SBM

VN

2018

SBM

VN

2017

SBM

CHINA

2016

CKSG

VN

2001-2010

SBM

VN

2011

SBM

VN

2016

SBM

TAIWAN

2012

SBM

JAPAN

2003

SBM

VN

2015

SBM

CHINA

2015

SBM

JAPAN

2015

SBM

VN

2016

SBM

VN

2003

SBM

VN

2002

SBM

Ñoäng cô ñieän, töï ñoäng
MAÙY DAÄP BAÙT L

1

hoùa, daäp caùn phoâi theùp

3.000 x 3.000

thaønh baùt L töø 1,2mm -

x 3.000

2mm
Ñoäng cô ñieän, töï ñoäng
MAÙY CAÙN TAÁM TRAÀN
PU

1

10.000 x 2.000

hoùa, caùn tole phaúng
thaønh soùng töø 0,25mm -

x 2.000

0,6mm
Ñoäng cô ñieän, töï ñoäng
hoùa, caùn tole phaúng
MAÙY PHUÛ TOÂN PU

1

thaønh soùng töø 0,25mm 0,6mm vaø phun phuû

20.000 x 2.000
x 3.000

Caùch Nhieät PU
Ñoäng cô ñieän, töï ñoäng
MAÙY BAÉN BI LAØM
SAÏCH CAÁU KIEÄN THEÙP

1

hoùa, phun bi theùp laøm

27.000 x 1.000

saïch beà maët caáu kieân

x 7.000

baèng theùp
COÅNG TRUÏC
5 T X 8M

COÅNG TRUÏC
5 T X 13M

DAÀM TRUÏC
5 T X 23M

MAÙY CAÂN ÑIEÄN TÖÛ
5T

MAÙY CAÉT OÁNG
+ REN RAÊNG

3

1

2

Ñoäng cô ñieän, di chuyeån

8.000 x 3.000
x 6.000

theùp ñeán 5T

Ñoäng cô ñieän, di chuyeån

13.000 x 3.000
x 8.000

theùp ñeán 5T

Ñoäng cô ñieän, di chuyeån

23.000 x 3.000
x 9.000

theùp ñeán 5T

Söû duïng Pin Saïc ñieän
1

220V, coù theå caân treo taûi
troïng ñeán 5T
Ñoäng cô ñieän, caét oáng

1

tieáp + Ren raêng

1.500 x 600
x 500

töø 21mm - 140mm
Söû duïng cô ñieän 220V,

MAÙY HAØN HOÀNG KYÙ

4

ñieàu chænh baèng tay coâng 510 x 340 x 560
suaát 24 KVA

MAÙY HAØN ÑIEÄN NHOÛ
(QUE)

2

MAÙY HAØN TÖÏ ÑOÄNG
(Haøn Hoà Quang Daây Kim

ñieàu chænh baèng tay

Söû duïng cô ñieän
5

Loai Döôùi Lôùp Thuoác)

540 x 470 x 800

380/220V, ñieàu chænh
baèng ñieän

MAÙY GHEÙP DAÀM THEÙP
I (Coâng suaát 400mm

Söû duïng cô ñieän 220V,

Söû duïng cô ñieän
1

/phuùt)

1.000 x 1.500 x

380/220V, ñieàu chænh

23.600

baèng ñieän

Coâng suaát ñoäng cô ñieän
MAÙY CAÉT SAÉT

3

2HP, ñöôøng kính ñóa caét

900 x 500 x 600

350 mm

ÑEØN CAÉT O2 - C2H2
(GIO)Ù

Söû duïng baèng tay, duøng
3

oxi vaø gas, caét theùp ña
daïng töø 3 ñeán 20 mm
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Ñoäng cô ñieän, söû duïng
MAÙY RUØA CAÉT THEÙP

2

JAPAN

2006

SBM

USA

2017

SBM

JAPAN

2004

SBM

TAIWAN

2001

SBM

JAPAN

2005

SBM

JAPAN

2002

SBM

380 x 90 x 90

TAIWAN

2001

SBM

270 x 70 x 70

JAPAN

2002

SBM

JAPAN

2003

SBM

KOREA

2002

SBM

TAIWAN

2010

SBM

KOREA

2002

SBM

JAPAN

2005

SBM

JAPAN

2006

SBM

JAPAN

2010

SBM

O2-C2H2 moät ñaàu caét ñoä 420 x 610 x 270
daøy caét 4 - 25mm

MAÙY CAÉT THEÙP TÖÏ
ÑOÄNG CNC

Ñoäng cô ñieän, söû duïng
2

khí neùn, moät ñaàu caét ñoä
daøy caét 3mm - 60mm

2.000 x 8.000 x
1.500

Ñoäng cô ñieän 3Pha,
truyeàn ñoäng baùnh trôùn,
MAÙY CAÉT ÑOÄT THEÙP
ÑA NAÊNG

1

caét vaø ñoät loå theùp baûn
maõ töø 2 - 14mm, caét troøn

3.000 x 2.000 x
3.000

ñaëc ñeán 25mm, caét theùp
V ñeán V100
Coâng suaát ñoäng cô ñieän
MAÙY KHOAN BAØN

1

2HP, khoan theùp baûn
töø 2 - 18 mm

MAÙY KHOAN BEÂ TOÂNG

2

MAÙY KHOAN TAY

5

MAÙY MAØI LÔÙN
COÁ ÑÒNH

1

900 x 450 x
1.150

Ñoäng cô ñieän 220V

Ñoäng cô ñieän 220V,
khoan theùp töø 2 - 12 mm

Ñoäng cô ñieän, maøi phaúng
beà maët caáu kieän theùp

Ñoäng cô ñieän, maøi phaúng

MAÙY MAØI TAY

3

MAÙY CAÉT TAY

3

Ñoäng cô ñieän 220V

MAÙY NEÙN KHÍ

2

Ñoäng cô ñieän 220V

MAÙY BAÉN LEVE

1

beà maët caáu kieän theùp

500 x 1.200 x
1.000

Söû duïng khí neùn, leve
ñöôïc baén ra ôû aùp suaát
cao
Söû duïng khí neùn, aùp löïc
MAÙY SÔN PHUN

1

neùn 1GPM (41/min), sôn
ñöôïc phun ôû aùp suaát cao

MAÙY PHAÙT ÑIEÄN 3PHA

MAÙY PHAÙT ÑIEÄN
YAMAHA

QUAÏT COÂNG NGHIEÄP

1

Söû duïng ñoäng cô Daàu,

Xaêng pha nhôùt, phaùt ra
ñieän 220V

7

1.000
3.000 x 2.000
x 1.600

Coâng suaát 15KVA
Söû duïng ñoäng cô 2 thì

1

500 x 1.200 x

Coâng suaát ñoäng cô 1/2 HP

500 x 400
x 400
400 x 850
x 1.400
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BAÛNG KEÂ KHAI PHÖÔNG TIEÄN VAÄN TAÛI CÔ BAÛN
LOAÏI XE

SOÁ LÖÔÏNG KÍCH THÖÔÙC LOÏT LOØNG

TAÛI TROÏNG

XUAÁT XÖÙ

NAÊM

SÔÛ HÖÕU

HINO

1

6M1

3,4 T

JAPAN

2009

SBM

HINO CAÅU THUØNG 5 TAÁN

1

8M3

13,5 T

JAPAN

2015

SBM

HINO CAÅU THUØNG 3,3 TAÁN

1

6M12

4,8 T

JAPAN

2016

SBM

THACO AUMARK

1

5M

2,5 T

KOREA

2010

SBM

THACO AUMARK

1

6M1

1,7 T

KOREA

2008

SBM

BA GAÙT

5

2M2

1T

CHINA

2014

SBM

DANH MUÏC CAÙC COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU THÔØI GIAN GAÀN ÑAÂY
SOÁ HÔÏP ÑOÀNG

HOAØN THAØNH

TEÂN DÖÏ AÙN

GIAÙ TRÒ HÔÏP ÑOÀNG

ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG
9915/2015/HĐTC-CBM 09/12/2015

6.550.000.000

NHAØ CHO THUEÂ
LOGITEM

1909/2015/HĐTC-SBM 04/12/2015

1602-RAN/HÑMB-2015 26/02/2015

6.449.000.000

1.261.450.300

3513/HÑMB

24/01/2014

1.001.689.480

2814/HÑMB

15/09/2014

327.466.700

0712/HÑMB

07/07/2012

1.475.512.000

2111/HÑMB

27/12/2011

2.133.360.000

0207/HÑMB

2007

550.000.000

NHAØ XÖÔÛNG SAØI GOØN
MEÂKOÂNG
KHO BAO BÌ - STAFIMEX
KHO CHÖÙA ÑÖÔØNG
TAM BÌNH VÓNH LONG

CHUÛ ÑAÀU TÖ
CTY COÅ PHAÀN CAÛNG
BÌNH MINH
CTY TNHH MTV CÔ
KHÍ COÂNG NGHIEÄP
SAØI GOØN MEÂKOÂNG
CTY TNHH
KHỞI TIẾN
TRAÀN CHÍ HUØNG

NHAØ LOÀNG CHÔÏ TAÂN

CTY TNHH XD

HOØA

HOAØN MYÕ

NHAØ LOÀNG CHÔÏ P8

CTY TNHH XD

VÓNH LONG

GIA PHUÙ LONG

KHU ÑOÂ THÒ SONG PHUÙ

CTY COÅ PHAÀN XD-ÑT
PHAÙT NGUYEÂN

XÖÔÛNG SAÛN XUAÁT

NGUYEÃN THAØNH

CHAÄU THAØNH HIEÄP

HIEÄP
CN CTY TNHH MTV

1105/HÑMB

2005

925.579.276

XÖÔÛNG IN HAÄU GIANG

PT & XD NHAØ
XN TV VAØ TKXD

47/2017/HĐTC-SBM

2017

1.454.822.165

CAÛNG CAÙ SOÂNG ÑOÁC
CAØ MAU
TRUNG TAÂM THÖÔNG

46/2017/HĐTC-SBM

2017

1.529.000.000

MAÏI DUYEÂN HAÛI TRAØ
VINH
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COÂNG TY TNHH TÖ
VAÁN XAÂY DÖÏNG
TRÖÔØNG SÔN
COÂNG TY COÅ PHAÀN
XAÂY DÖÏNG VAØ PHAÙT
TRIEÅN NHAØ TRAØ
VINH
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CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SÁU BÌNH MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

----------oOo----------

Số: …./……../HĐTC-SBM

Bình Minh, ngày …. tháng …. năm ……..

HỢP ĐỒNGTHI CÔNG XÂY DỰNG
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Qui định chi tiết về hợp
đồng
dựng;
- Cănxây
cứ vào
Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 05 năm 2015 về Quản lý chất
lượng
và Nghị
bảo trì
công
xây dựng; ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư
- Căn cứ
định
số trình
59/2015/NĐ-CP
xây
dựng
côngvẽtrình;
- Căn
cứ bản
thiết kế hạng mục thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt;
- Căn cứ BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (báo giá đã được chủ đầu tư phê duyệt) đính kèm;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của các Bên.
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ……... Chúng tôi gồm các bên sau đây:
I. BÊN GIAO THẦU (BÊN A):
Tên đơn vị : …………………………………………………………………………………
Người đại diện: ………………………………

Chức vụ: ……………………….

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế : …………………………………..
Điện thoại : ……………………

.Fax: ………………..

.Email: ………………………………..

II. BÊN NHẬN THẦU (BÊN B):
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÁU BÌNH MINH
Người đại diện : Ông TRƯƠNG VĂN SÁU

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ cơ quan : 110 đường Nguyễn Văn Thảnh, Tổ 21, Khóm 5, Phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh
Vĩnh
Mã sốLong.
thuế : 1500969443
Điện thoại : 02703.890.418

Fax: 02703.750.177

Email: saubinhminh@gmail.com

Website: saubinhminh.com

Tài khoản số: 070027970573

tại Ngân hàng:SACOMBANK PGD BÌNH MINH

Tài khoản số: 73110000049108

tại Ngân hàng: BIDV CN Vĩnh Long - PGD Bình
Minh
Sau khi bàn bạc, Bên A và Bên B thống nhất ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình với các điều
khoản như sau:
Điều I: Qui Cách, Thời Gian và Địa Điểm Xây Dựng:
Bên A thuê bên B sản xuất, vận chuyển và lắp dựng hoàn chỉnh hạng mục:
…………………………………………….. theo bảng báo giá nhà công nghiệp và bản vẽ thiết kế do bên B
cung cấp đã được 02 bên thống nhất.
Địa điểm lắp dựng :
……………………………………………………………………………………………………..
Bên A chịu trách nhiệm cung cấp điện, nước đến chân công trình cho bên B thi công.
Thời gian thực hiện: Bên B đảm bảo hoàn thành việc sản xuất các cấu kiện và tiến hành lắp ráp hoàn chỉnh
trong thời gian …. (…………………..) ngày (không bao gồm ngày lễ, chủ nhật, ngày mưa), kể từ khi Bên B
Định vị xong Bulong Neo tại công trình.
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Điều II: Giá Trị Hợp Đồng và Thanh Toán:
Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT (thuế GTGT 10%), chi tiết như sau:
Tổng giá trị hợp đồng trước thuế: …………………………………………
+ Thuế GTGT 10%: ………………………………
Tổng cộng: …………………………………….
Làm tròn : ……..…………………..
(………………………………………………………………………………………….).
Giá
trên không bao gồm chi phí giám sát, thẩm định, thẩm tra, kiểm định, thí nghiệm, …
Khối lượng, qui cách cấu kiện khung nhà cũng như quy cách vật liệu tiêu chuẩn được liệt kê trong “Bảng Báo
Giá Nhà Công Nghiệp” trong đó bao gồm vật tư & nguyên vật liệu chính thực hiện hợp đồng, có xác nhận
của cả hai bên A và B.
Nếu có giá trị hoặc khối lượng phát sinh, hai bên sẽ thỏa thuận thống nhất bằng văn bản trước khi thực hiện.
Thanh toán: Chuyển khoản .
- Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng bên A tạm ứng cho bên B 20% tổng giá trị hợp đồng tương đương với
số tiền: …………………………………..
(………………………………………………………………………………….).
- Đợt 2: Sau khi bên B vận chuyển phần khung thép đến chân công trình (trước khi lắp dựng) bên A tạm
ứng tiếp cho bên B 50% tổng giá trị hợp đồng tương đương với số tiền: …………………………………..
(………………………………………………………………………………….).
- Đợt 3: Sau khi bên B lắp dựng xong phần khung thép và hoàn thành việc lợp tôn bên A tạm ứng tiếp cho
bên B 20% tổng giá trị hợp đồng tương đương với số tiền: …………………………………..
(………………………………………………………………………………….).
- Đợt 4: Số tiền 10% còn lại: …………………………………..
(………………………………………………………………………………….) + số lượng thực tế phát sinh
tăng giảm (nếu có) sau khi nghiệm thu quyết toán, bên A sẽ thanh toán hết cho bên B một lần chậm nhất sau
07 (bảy) ngày kể từ khi bên B hoàn tất việc thi công và có biên bản nghiệm thu bàn giao. Trường hợp bên A
thanh toán cho bên B chậm hơn mốc thời gian trên, thì bên A phải chịu lãi suất 2%/ tháng trên tổng số tiền
chưa thanh toán cho bên B nhưng không được quá 02 tháng. Ngược lại Bên B phải chịu phạt 5% trên tổng
giá trị phần trể hạn hợp đồng cho một ngày trể hạn hợp đồng
- Chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi bên B hoàn tất việc thi công, bên A phải cử người cùng
với bên B tiến hành nghiệm thu công trình. Nếu quá thời hạn trên, công trình xem như đã được nghiệm thu &
đưa vào sử dụng và bên A có trách nhiệm thanh toán hết số tiền còn lại cho bên B.
Điều III : Bảo Hành.
- Bên B có trách nhiệm bảo hành khung thép trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ khi có biên bản
nghiệm thu bàn giao công trình.
- Tiền bảo hành: …………………………………..
(………………………………………………………………………………….)., bên B sẽ nộp vào tài khoản
phong tỏa của ngân hàng BIDV Chi Nhánh Vĩnh Long Phòng Giao Dịch Bình Minh tỉnh Vĩnh Long và sẽ
cung cấp chứng thư bảo hành cho bên A trước khi thanh lý hợp đồng.
Điều IV : Điều Khoản Chung.
Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, không bên nào đơn phương thay đổi.
Hai bên chủ động và thông báo cho nhau để cùng giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp
đồng trên tinh thần hoà giải và thông hiểu lẫn nhau. Trong trường hợp hai bên không đạt được sự thoả thuận,
một trong hai bên có quyền đưa những tranh chấp này ra toà án kinh tế giải quyết, sự phán quyết của toà án là
quyết định cuối cùng và hai bên phải nghiêm chỉnh chấp hành.
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký kết và khi bên B nhận đủ số tiền ứng trước đợt 1 của bên A. Hợp
đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản ./.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám Đốc

Giám Đốc

……………………………

Trương Văn Sáu
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CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SÁU BÌNH MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

----------oOo----------

Số: …./……../HĐTC-SBM

Bình Minh, ngày …. tháng …. năm ……..

HỢP ĐỒNGTHI CÔNG XÂY DỰNG
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Qui định chi tiết về hợp
đồng
dựng;
- Cănxây
cứ vào
Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 05 năm 2015 về Quản lý chất
lượng
và Nghị
bảo trì
công
xây dựng; ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư
- Căn cứ
định
số trình
59/2015/NĐ-CP
xây
dựng
côngvẽtrình;
- Căn
cứ bản
thiết kế hạng mục thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt;
- Căn cứ BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (báo giá đã được chủ đầu tư phê duyệt) đính kèm;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của các Bên.
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ……... Chúng tôi gồm các bên sau đây:
I. BÊN GIAO THẦU (BÊN A):
Tên đơn vị : …………………………………………………………………………………
Người đại diện: ………………………………

Chức vụ: ……………………….

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế : …………………………………..
Điện thoại : ……………………

.Fax: ………………..

.Email: ………………………………..

II. BÊN NHẬN THẦU (BÊN B):
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÁU BÌNH MINH
Người đại diện : Ông TRƯƠNG VĂN SÁU

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ cơ quan : 110 đường Nguyễn Văn Thảnh, Tổ 21, Khóm 5, Phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh
Vĩnh
Mã sốLong.
thuế : 1500969443
Điện thoại : 02703.890.418

Fax: 02703.750.177

Email: saubinhminh@gmail.com

Website: saubinhminh.com

Tài khoản số: 070027970573

tại Ngân hàng:SACOMBANK PGD BÌNH MINH

Tài khoản số: 73110000049108

tại Ngân hàng: BIDV CN Vĩnh Long - PGD Bình
Minh
Sau khi bàn bạc, Bên A và Bên B thống nhất ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình với các điều
khoản như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thi công sản xuất, vận chuyển, và lắp đặt hoàn chỉnh hạng mục nhà
thép tiền chế cho:
……………………………………………………………................................................................................
đúng theo hồ sơ thiết kế được Sở Xây Dựng phê duyệt và bảng báo giá được chủ đầu tư chấp thuận đính kèm;
ĐIỀU 2: THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Hai Bên thống nhất thời gian thi công là ………………………………(không bao gồm ngày lễ, chủ nhật,
ngày mưa) được tính bắt đầu từ ngày số tiền thanh toán đợt 1 mà bên A chuyển cho bên B
Tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh bằng Phụ lục hợp đồng trong các trường hợp sau:
- Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, dịch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng;
- Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của bên giao thầu (chủ đầu tư) làm
ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;
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ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
3.1 Giá trị hợp đồng:
Tổng giá trị hợp đồng bao gồm thuế VAT là: ………………………………………..
(Đính kèm Hồ sơ thiết kế, Hồ sơ báo giá đã được chủ đầu tư duyệt).
(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………..).
Đơn giá cố định không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, khối lượng sẽ được nghiệm thu theo
bản vẽ thiết kế đã được bên A phê duyệt.
Đơn giá không bao gồm chi phí thí nghiệm, kiểm định, thẩm tra theo quy định.
Bên B xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho bên A sau mỗi lần thanh toán không quá 03(ba) ngày làm việc.
3.2 Giá hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau:
Bổ sung công việc ngoài phạm vi quy định trong hợp đồng (bên B đã gửi báo giá theo hồ sơ thiết kế đã được
Bên A phê duyệt);
- Nếu khối lượng công việc phát sinh đã có đơn giá ghi trong hợp đồng thì giá trị phần khối lượng phát sinh
tính theo đơn giá hợp đồng;
- Nếu khối lượng công việc phát sinh không có đơn giá ghi trong hợp đồng thì giá trị phần khối lượng phát
sinh được tính theo đơn giá thỏa thuận của bên A và bên B thống nhất;
ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
4.1 Thanh toán đợt 1:
- Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B 30% là:…………………………………..
(………………………………………………………………………………….).
4.2.Thanh toán đợt 2:
- Ngay sau khi bên B vận chuyển toàn bộ phần khung cột, kèo, đòn tay đến chân công trình Bên A thanh toán
tiếp cho bên B 35% trước khi lắp đặt là: …………………………………..
(………………………………………………………………………………….).
4.3.Thanh toán đợt 3:
- Ngay sau khi bên B lắp đặt xong toàn bộ phần khung cột, kèo, đòn tay thì Bên A thanh toán tiếp cho bên B
25% trước khi lợp tôn mái và vách là: …………………………………..
(………………………………………………………………………………….).
chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi bên B hoàn thành thủ tục hồ sơ nghiệm thu.
4.4. Thanh toán đợt 4:
- Sau khi bên B hoàn thành công việc thi công và Bên A tiến hành thực hiện nghiệm thu khối lượng, chất
lượng và bàn giao toàn bộ phần nhà thép tiền chế đưa vào sử dụng thì Bên A sẽ thanh toán cho bên B số tiền
còn lại 10% là: …………………………………..
(………………………………………………………………………………….). chậm nhất là 10 (mười)
ngày làm việc kể từ khi bên B hoàn thành thủ tục hồ sơ quyết toán:
- Hồ sơ thanh quyết toán:


Văn bản đề nghị thanh toán;



Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình theo hợp đồng và bàn giao Chủ đầu tư;



Hóa đơn GTGT;



Chứng thư bảo lãnh bảo hành 5% trên giá trị quyết toán.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH
Công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng khi đảm bảo các yêu cầu về chất lượng theo các tiêu chuẩn
quy định, vật tư đưa vào sử dụng phải đảm bảo yêu cầu của hồ sơ thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt.
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ĐIỀU 6: BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
- Bên B có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình 12 tháng tính từ ngày chủ đầu tư kí biên bản bàn giao
hạng mục công trình theo hợp đồng. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế
thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của Bên B
gây ra;
ĐIỀU7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
7.1. Quyền của Bên B:
-

Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật;

-

Đề xuất sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế để đảm bảo chất lượng và hiệu quả công trình;

-

Yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành theo đúng hợp đồng;

-

Yêu cầu bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên A gây ra;

-

Các quyền khác theo quy định của pháp luật và của hợp đồng.

7.2. Nghĩa vụ của Bên B:
-

Thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết;

Tập kết cốp pha, cây chống, dàn giáo, máy móc, thiết bị thi công về công trường theo yêu cầu của tiến độ
thi công; đảm bảo kịp thời, đủ số lượng như cam kết của Bên B theo tiến độ thi công được Bên A phê duyệt;
-

-

Tổ chức cung ứng, bảo quản, cấp phát vật tư cho công trình kịp thời, đúng chất lượng đã cam kết;

Thi công xây dựng đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn xây dựng, đúng biện pháp thi công đã được Bên A phê
duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường;
-

Nhà thầu chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho cán bộ kỹ thuật và công nhân thực hiện thi công tại công
trình. Giữ gìn và đảm bảo an toàn đối với các tài sản, tài liệu của chủ đầu tư trong quá trình thi công khi được
chủ đầu tư bàn giao bằng biên bản. Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại xảy ra đối với tài sản
của chủ đầu tư do lỗi của nhà thầu trong quá trình thi công.
-

-

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
8.1. Quyền của Bên A:
-

Giám sát việc thực hiện hợp đồng của Bên B;

-

Đình chỉ hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng với Bên B theo quy định của pháp luật;

Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện các công việc trong quá trình thi công xây
dựng công trình;
-

-

Được nhận các hồ sơ thi công do Bên B cung cấp;

-

Các quyền khác theo quy định của pháp luật và của hợp đồng.

8.2. Nghĩa vụ của
Bên
A: cấp cho Bên B những hồ sơ, tài liệu pháp lý có liên đến công trình;
Cung

-

Chủ trì bàn giao mặt bằng, tim mốc và cao độ kịp thời cho Bên B để triển khai thi công đáp ứng tiến độ mà
hai bên đã thống nhất;
-

-

Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên B;

-

Cung cấp cho Bên B nguồn điện, nước phục vụ thi công đến chân công trình;

-

Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình;

-

Thực hiện nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình;

Xem xét và quyết định các đề xuất liên quan đến thiết kế của Bên B trong quá trình thi công xây dựng
công trình;
-

-

Vận dụng các chế độ về quản lý chất lượng công trình theo qui định;

Phối hợp với Bên B làm việc với chính quyền nơi thi công khi cần thiết để đảm bảo an ninh trong thời gian
thi công;
-

Hỗ trợ Bên B trong việc giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thi công công trình tránh mất
thời gian có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ. (Nếu thời gian thi công kéo dài được xác định do lỗi của bên A
thì thời hạn thi công sẽ mặc định được tăng thêm tương ứng)
-

-

Lưu trữ hồ sơ công trình.
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ĐIỀU 9: TẠM DỪNG VÀ HUỶ BỎ HỢP ĐỒNG
9.1. Tạm dừng hợp đồng:
-

Việc tạm dừng thực hiện hợp đồng này sẽ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

+ Do lỗi của Bên A hoặc Bên B gây ra;
+ Các trường hợp bất khả kháng;
+ Các trường hợp khác do hai Bên thoả thuận.
Một Bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của Bên kia gây ra, nhưng phải báo cáo cho Bên
kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; trường hợp
Bên kia tạm dừng không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho Bên thiệt hại;
-

-

Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận để khắc phục.

9.2. Huỷ bỏ hợp đồng:
Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không đền bù thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện
huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận, hoặc pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt
hại;
-

Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo về việc huỷ bỏ cho bên kia biết trước 07 ngày kể từ ngày tạm ngưng
hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường;
-

-

Khi hợp đồng huỷ bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị huỷ bỏ;

ĐIỀU 10: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG
Bên nào thực hiện không đúng theo hợp đồng đã ký kết thì phải chịu phạt vi phạm hợp đồng & bồi thường
thiệt hại cho bên kia.
Nếu bên A chậm thanh toán cho bên B thì bên A chịu mức phạt 0.1% / Ngày dựa trên giá trị phần chậm
thanh toán tính từ thời điểm xác định phải thanh toán theo quy định tại Điều 4 của hợp đồng này nhưng không
được quá 10 ngày. Nếu quá 10 ngày thì bên B có quyền ngưng hợp đồng với bên A và bên A sẽ phải bồi
thường toàn bộ thiệt hại nếu có.
-

Khoản phạt trể hạn là 0.1% /Ngày dựa trên trị giá phần thanh toán còn lại khi nhà thầu bên B không hoàn
thành công việc theo đúng thời gian dự kiến như điều 2, và điều 4 nêu trên hợp đồng trả cho bên B. Khoản
tiền phạt sẽ được trừ vào giá trị hợp đồng khi các bên quyết toán và bàn giao công trình.
-

Tổng giá trị tiền phạt do chậm thanh toán hoặc chậm tiến độ sẽ không vượt quá 8% tổng giá trị hợp đồng.
ĐIỀU 11: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên
như: Động đất, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các
thảm họa khác chưa lường hết được; Sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của Cơ quan có thẩm quyền của
Nhà nước;
-

Việc một trong các bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ
sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:
-

+ Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng
do sự kiện bất khả kháng gây ra;
+ Thông báo ngay cho bên kia biết về sự kiện bất khả kháng trong vòng 07 (bảy) ngày ngay sau khi xảy ra
sự kiện bất khả kháng.
Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời
gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của
mình hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
-

ĐIỀU 12: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh tranh chấp, các Bên phải giải quyết thông qua thương
lượng, hoà giải trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Bên. Trong trường hợp không tự giải
quyết được tranh chấp, vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại cơ quan Tòa án có thẩm quyền theo quy định của
pháp luật. Phán quyết của Toà án là quyết định cuối cùng và có giá trị thi hành đối với các Bên.
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ĐIỀU 13: NGÔN NGỮ SỬ DỤNG
Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng là tiếng Việt. Tất cả các thư từ và tài liệu giao dịch khác liên quan đến
hợp đồng này cũng sẽ được lập bằng tiếng Việt.
ĐIỀU 14: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo
quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật;
-

Hai Bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp cần thiết
nhằm quy định rõ hoặc cần diễn giải, bổ sung hồ sơ các Bên sẽ ký phụ lục hợp đồng hoặc văn bản chi tiết
đính kèm hợp đồng này;
-

-

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

+ Công việc theo hợp đồng đã thực hiện xong và hai Bên ký biên bản thanh lý hợp đồng;
+ Trường hợp bất khả kháng;
+ Theo thoả thuận bằng văn bản giữa hai Bên về việc chấm dứt hợp đồng;
+ Các trường hợp khác theo quy định của hợp đồng này hoặc pháp luật có liên quan.
Hợp đồng này có 07 trang và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02
(hai) bản để cùng theo dõi và thực hiện.
-

Khi hợp đồng thực hiện xong, không còn vướng mắc về thủ tục chứng từ và công nợ thanh toán giữa hai
bên thi hợp đồng này mặc nhiên được thanh lý.
-

Bình Minh, ngày …. tháng
ĐẠI DIỆN BÊN A

…. năm ……..

Giám Đốc

ĐẠI DIỆN BÊN B
Giám Đốc

……………………………

Trương Văn Sáu
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