CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
Số: 02/2020/HĐNT/RO
(V/v: Gia công sản phẩm mỹ phẩm)
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11,ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11, ngày 14 tháng 06 năm 2005 nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào khả năng cung, cầu giữa hai bên.
Hôm nay, ngày 01 tháng 02 năm 2020 tại Văn phòng Công ty TNHH liên doanh dược phẩm Rio
pharmacy, chúng tôi gồm có:
BÊN ĐẶT HÀNG (Gọi tắt là bên A) : CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TECHPHARM

VIỆT NAM

Đại diện

:

Ông LÊ THẾ MẠNH

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ

:

Số 23 ngõ 144 đường Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận
Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế

:

0106301952

BÊN GIA CÔNG (Gọi tắt là bên B):CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO

PHARMACY
Đại diện
Địa chỉ

:
:

Mã số thuế

:

Bà DƯƠNG THỊ TUYẾN
Chức vụ: Giám đốc
Lô km 24 khu công nghiệp Phú Nghĩa, Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú
Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam
0107581300

Điện thoại

:

0962 869 815

Tài khoản

:

1305201015620

Tại

:

NH NN&PTNT Việt Nam - CN Tràng An - HàNội
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Hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng gia công sản phẩm với nội dung như sau:
Điều 1: NỘI DUNG TỔNG QUÁT
Bên A đồng ý thuê bên B thực hiện sản xuất gia công, bên B đồng ý nhận gia công sản phẩm
cho bên A. Cụ thể theo đơn đặt hàng hoặc phụ lục hợp đồng của bên A kèm theo
Chất lượng sản phẩm theo công bố của bên A với Sở Y Tế Hà Nội
Điều 2: TRÁCH NHIỆM CỦA 2 BÊN
Trách nhiệm của bên A
- Chịu trách nhiệm nhận toàn bộ sản phẩm do Bên B sản xuất ra theo đúng nội dung trong
Đơn đặt hàng hoặc PLHĐ của Bên A gửi cho Bên B trong thời gian 20 ngày kể từ ngày bên
B thông báo cho bên A.
- Bên A có trách nhiệm đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho mẫu mã, nhãn hiệu thương mại,
tên sản phẩm và chịu trách nhiệm đảm bảo quy chế về nhãn hiệu, hình ảnh, kiểu dáng công
nghiệp và quảng cáo cho hàng hóa khi lưu hành trên thị trường.
- Chấm dứt hợp đồng nếu bên B vi phạm hợp đồng hoặc sản phẩm không đạt chất lượng do
lỗi của bên B hoặc không còn phù hợp với bên A
- Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng, chủng loại theo chứng từ (hóa đơn GTGT, phiếu
xuất kho và giấy chứng nhận của Sở Y tế Hà Nội), sản phẩm còn đầy đủ tem niêm phong
trên hộp và đúng trọng lượng, nếu có vấn đề thiếu hụt hay hư hỏng xảy ra Bên A phải lập
biên bản và Fax về cho bên B trong vòng 15 ngày tính từ khi nhận hàng, sau 15 ngày nhận
hàng nếu phát sinh các vấn đề nêu trên thì bên A sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với số
lượng và hàng hóa mình đã ký nhận.
- Bên A phải thanh toán 100% chi phí đăng ký lưu hành sản phẩm với sở y tế (nếu có).
- Khi bên A nhận hàng nếu có vấn đề gì khiếu nại về số lượng hàng hoá thì trong vòng 10
ngày phải phản hồi cho bên B. Nếu quá thời hạn trên mọi khiếu nại không có hiệu lực.
Trách nhiệm của bên B
Bên B chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, đồng ý đổi hàng hỏng, hàng lỗi do
nhà sản xuất , thời giản đổi hàng là 15 -20 ngày tính từ ngày bên A trả lại hàng.
Bên B có trách nhiệm giao hàng cho bên A theo đúng tiến độ quy định trong đơn đặt
hàng.
Bên B sản xuất cho bên A sản phẩm theo đúng đơn đặt hàng (dao động không quá 5%)
và đảm bảo chất lượng theo công bố của bên A đối với Sở Y Tế Hà Nội.
Sau khi sản xuất xong một lô hàng, bên B sẽ thông báo cho bên A số lượng hàng sẽ
giao
Đảm bảo việc giao nhận đầu vào, đầu ra nhanh chóng, kịp thời, đúng đủ các thủ tục
hoá đơn, chứng từ theo quy định của nhà nước Việt Nam.
Cung cấp hóa đơn tài chính cho bên A, và phiếu kiểm nghiệm thành phẩm đạt
Bảo đảm bí mật các số liệu, công thức mà bên A cung cấp.
Điều 3: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG
- Bên A phải đặt hàng bằng văn bản và chuyển Fax hoặc Email cho bên B trước ít nhất 25
ngày cho đơn hàng đầu tiên và 20 ngày cho đơn hàng thứ 2 trở đi (không bao gồm ngày
chủ nhật, và ngày lễ)
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- Bên B tiến hành giao hàng cho bên A từ ngày thứ 20 đến 25 kể từ ngày bên B nhận được
các thông tin và vật tư cuối cùng về lô hàng của bên A.
- Địa điểm giao nhận thành phẩm tại kho của bên A.
- Chi phí bốc dỡ vào kho của bên A do bên A chịu.
Điều 4: SỐ LƯỢNG, GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1.

Số lượng, giá cả

Đơn giá gia công và số lượng chi tiết căn cứ theo Báo giá,PLHĐ (Phụ lục hợp đồng)
hoặc Đơn đặt hàng cụ thể, Báo giá, PLHĐ hoặc Đơn đặt hàng là một phần không thể
tách rời của hợp đồng này.
- Đơn giá gia công được thống nhất giữa hai bên căn cứ trên thực tế chi phí thực hiện
việc gia công sản xuất, đóng gói và các khoản chi phí hợp lý khác được thể hiện trên
PLHĐ hoặc đơn đặt hàng.
- Số lượng hàng giao thực tế được phép chênh lệch ± 05% so với đơn đặt hàng hoặc
PLHĐ
2. Phương thức thanh toán
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản
- Thời hạn thanh toán: Thanh toán làm 02 đợt
• Đợt 1: 50% giá trị Đơn đặt hàng ngay sau khi đặt hàng
• Đợt 2: Thanh toán toàn bộ 50% còn lại ngay sau khi bên B thông báo xong
hàng
Điều 5:VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG
- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Bên nào vi phạm các nghĩa vụ được quy định trong
Hợp đồng và Đơn đặt hàng thì phải chịu phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho
Bên kia theo quy định của pháp luật. Mức phạt vi phạm hai bên cùng thỏa thuận nhưng không
vượt quá 10% giá trị hợp đồng.
- Bồi thường hợp đồng: Nếu bên A phát hiện bên B sản suất vượt quá đơn hàng của bên B và
đưa khối lượng hàng hóa này ra thị trường tiêu thụ mà không có ý kiến chấp thuận của bên A
bằng văn bản thì bên B sẽ phải bồi thường cho bên A 100 lần giá trị hợp đồng tất cả các đơn
hàng cộng lại.
Nếu bên A sau khi sản xuất 1 lô hàng và không quay lại gia công bên B nữa mà tự ý gia công
và bán sản phẩm ra ngoài thị trường thì bên A sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật
về hàng giả, hàng nhái. Bên B có quyền khởi kiện bên A làm hàng giả.
-

Điều 6: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VÀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
- Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có bất lợi
phát sinh các bên kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc, giải quyết trên cơ sở thương
lượng, đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản)
- Trường hợp có vấn đề tranh chấp không thương lượng được, hai bên thống nhất chuyển vụ
việc đến tòa án kinh tế Hà Nội là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết những vụ tranh chấp
này.
- Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí phát sinh do bên có lỗi chịu
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Điều 7: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
- Hợp đông có hiệu lực kể từ ngày ký, đến hết ngày 01/02/2023
- Trong trường hợp một bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo
cho bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi
với sự đồng ý của hai bên. Những thay đổi này sẽ được lập thành Phụ lục hợp đồng. Phụ lục
hợp đồng là bản không thể tách rời của Hợp đồng này.
- Hợp đồng tự thanh lý khi hai bên hoàn tất các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.
- Hợp đồng này được làm thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B
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