CONG HOA XA 119! CHU NGH1A VIT NAM
Dc ltp - Tu do Htnh phüc

HOP BONG NGUYEN TAC
(V/v: VIn chuyn hang hóa)
So: 0612019 - DTT/BK
- Can th Ludt Dan sir so^ 33120051QHJJ cia nwác Cong hOa Xã h5i Chii nghia Vit Nam
dircyc Quc h3i khóa XI ban hành ngày 141612005, có hiu luc thi hành tir ngày 11112006,
- Can ci Ludt Thzrong mgi soJ 36120051QHllcüa ;ni-O'c C6ng hOa Xd hói GJn ngha Vit
Nam ducrc Qudc h5i khóa XI ban hành ngày 141612005, CO hiu 4rc thi hành tIr ngày 11112006;
- Can th vào nhu ccu cia hai ben.
HOrn nay, ngày 28 tháng 12 nám 2017. Ching tOi gm cO.
1.! BEN A (BEN THUE VAN CHUYEN): CONG TY TNHH DJCH V1J K' THUJLT Y T/
BACH IUIOA
Di din Ong: DoAn Huy Hão

Chüc vu: Giám dôc

Dja chi: Tang lung ti tang oi, tôa nhà An phü Plaza, 117- 119 L ChInh Thng, Phumg 07, Qun
03,TPHCM
Din thoti: 028 3589 7275
Tài khoãn: 0331 000 436 096 Tai: Ngân hang TMCP Ngoi Thucing Vit Nam - Chi nhánh Ben
Thành, TP HCM
Mas6thu& 0312916334
2.! BEN B BEN VAN CHUYEN): CONG TY TNHH TMDV DUONG THIEN THAO
(

Dü din Ong: Nguyn Phiroc Tài

ChCrc vi: Giám dôc

Dja chi : 2/109B Ap Long Th?nh, XA Long Hôa, Huyn Can Gii, HCM
Tài khoãn: 0601 5980 4251 tai Ngãn Hang Sacombank - PGD Hiêp Thãnh - Cn Q12 - HCM
Md so thue^

0314589788

Cling thoá thun /g hcrp &ng vái nhfrng diu khoán saw
DIEU 01: DON GIA HQP BONG.
Ben B nhân cung cap djch

v1i

vn chuyn hang hóa cho ben A theo dcm giá phi thuOc vào

dja dim và dan hang cãu mi lô hang
Dan hang vn chuyn cho m& lô hang là mt phn không the^ tách thi cüa hop dông nay.
Dan giá chtra bao gm thud VAT, và dä bao g?m tht câ các phii phi phát sinh.
DIEU 2: TRACH NHIM CUA BEN B
1. Giao hang tài dja dim theo thông báo cüa Ben A trong Ong 3-4 ngay lam vic tUy theo
cung duing ke tü ngày bc hang.
2. Yêu cAu ben nhn hang k xác nhn vào bién bàn giao nhn hang

4. Dai din ben B kim tra, nhn bàn giao và k) xác nhn tInh trang cüa lô hang khi nhân
bàn giao hang de vn chuyn tr ben A.
5. Cung cp thông tin cüa xc chi hang (bin si Xe, loai xe) và thông tin cüa tài xe vn
chuyn ( chüng minh thi.r, s o^ din thoai)
6. Trén &ring 4n chuyn nu xãy ra rüi ro, mt mat, hu hông hang hóa thI dai din phuong
tin phài bi thung 100% thit hai theo giá trj hang hóa và chju trách nhim tnràc pháp lut. Nu
ben B giao hang tr e^ hang theo ljch giao hang dA thong nht , ben B dng chju pht tre tin dO là
12%! tong cuàc 4n chuyn cho 1 ngày giao hang tr.

S6 tin pht Co the diu chinh tüy theo müc

dO thit hai do vic giao hang tre gay nên.
DIEU 3: TRCH NHIM CUA BEN A
1. Cung cAp chmnh xác dja dim b& hang, dam bào tInh ho pháp cüa hang hóa d 4n chuyn.
2. Cung cAp chInh xác thông tin ben nhn hang cho ben B, truàc khi vn chuyn
3. Ben A chju trách nhim v các giAy tr cO lien quan dn hang hOa và chju trách nhim ye tInbP11N
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hop pháp cUa hang hOa vii chuyên.
4. Cung cap biên bàn giao nhân hang qua email, fax.. tâi ben B truâc khi vn chuyên

oo

5. Thanh toán dung thi han quy djnh sau khi nhn dii bO chng tr thanh toán.
6. Dai din ben B kim tra, nhn bàn giao và k xác nhn tmnh trng ciia lô hang khi nhân bàn giao
hang de vn chuyn ttr ben A
7. Ben A dng chju pht tr 0.2% so^ tin chua thanh toán cho mot ngày thanh toán tr.
BIEU 4: PHU'JNG THUC THANH TOAN
4.1 Loai tin thanh toán VND
4.2 Hai ben ding thanh toán theo phuing thtrc sau:
- Ben A thanh toán cho ben B vao
hoc tong

s6

cu6i

mi tháng, châm nhAt là ngày 05 ciia tháng tip theo

du nq dat mirc 20.000.000 Ong thy diu kin nào dn truàc. Diu kin thanh toán

khi ben A nhân dii bO chiing tü thanh toán gm:
+HOa&ynVAT
+ Biên bàn giao nhn ( giAy xác nhn) ciia di din ben nhn hang.
BIEU 5: THI HAN HVP BONG
- Hçip dng cO giá trj ke^ tir ngây k cho den ht ngày 31/12/2021
- Khi chAm düt hop dng thi tit

ca các quyn va nghTa vi giüa 02 ben s chAm dirt. Trong

tru&ng ho p mOt trong 2 ben vi pham hqp ding thI ben kia CO quyn chAm dirt ho p dng nhung
phái thông báo tnthc cho ben kia bang van bàn trong Ong 12 giâ lam vic. Qua thyi han trên ma
không CO phàn hi thI hçip dng duçic coi là 0 hiu.

Hai ben cam k& thirc hin dung các diu khoán nêu trén không ben nào dtrc tr Y lam
trái hoc thay dé,i ho dng nay.
Nu có diu chinh hotc bo^ sung se disçc hai ben bàn bac th6ng nht và dng bang van
bàn mcci duqc thirc hin.
Trithng ho cà hai ben không th thng nht quan dim trong vic giài quyt các khó
khän, mâu thun, thm quy&n phân xü quy djnh cho ho p dng nay là Tôa an Dan sir Tp HCM,
mi chi phi do ben li chju.
Ho p dng nay có giá trj ke tir ngày k, hop dng t%r thanh l khi hai ben hoàn thành nghTa
vii, hç'p dng duçyc lp thành 04 bàn. Mi ben gilt 02 bàn và có giá trj pháp l nhu nhau.
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