CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG GIA CÔNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM
(Số: 01/2020/PLHĐ/AVR-MRT)
- Căn cứ Hợp đồng gia công sản xuất số 01/2020/HĐNT/AVR-MRT ký ngày 10/04/2020
- Căn cứ Bộ luật dân sự 91/2015/QH13 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005-QH11 ban ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khả năng và điều kiện thực hiện của hai bên.
Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2020 tại văn phòng Công ty Dược phẩm Ava Green
chúng tôi gồm có:
BÊN ĐẶT SẢN

: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHARMA MR THÀNH

XUẤT (BÊN A)
Trụ sở chính

: Số 40B/43/158 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Mã số thuế

: 0109140189

Đại diện bởi

: Ông Nguyễn Hữu Thành

Chức vụ

: Tổng Giám đốc

BÊN NHẬN SẢN

: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AVA GREEN

XUẤT (BÊN B)
Trụ sở chính

: Khu 4B, Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định.

Điện thoại

: 082 6699663

Mã số thuế

: 0601111787

Đại diện bởi

: Ông Bùi Văn Chế

Chức vụ

: Tổng Giám đốc

Sau khi thỏa thuận hai bên đi đến thống nhất ký phụ lục hợp đồng gia công sản xuất với các
điều khoản sau:
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Bên B đồng ý gia công sản xuất cho bên A sản phẩm: Trang thiết bị y tế, mỹ phẩm thông tin
cụ thể như sau :

STT

Tên sản phẩm

1

DECAY

Quy cách

Ghi chú

- Chai 10ml.
- Co màng hộp

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế phí VAT
- Đơn giá trên đã bao gồm chi phí giao hàng tại nội thành Hà Nội (1 chuyến/ đơn hàng)
- Bên A thanh toán 100% tiền chi phí HSCB sau khi ký hợp đồng.
- Đợt 1: Bên A đặt cọc trước 50% giá trị đơn hàng cho bên B ngay khi ký phụ lục hợp đồng.
Bên B chỉ bắt đầu sản xuất và tính thời gian giao hàng dự kiến từ khi bên A đặt cọc và cung
cấp đủ nguyên phụ liệu, tem, bao bì vỏ hộp cho bên B ( nếu có).
- Đợt 2: Bên A thanh toán nốt 50% giá trị tiền hàng còn lại cho bên B trong vòng 5-10 ngày
kể từ ngày nhận hàng.
Phụ lục này được tiến hành lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý
như nhau và không tách rời khỏi hợp đồng gia công sản xuất số 01/2020/HĐNT/AVR-MRT
ký ngày 10/04/2020.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B
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