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HỢP ĐỒNG 
Số :  ………..  /HĐ-XD 

 

Về việc: Thi công CHXD, lắp đặt nhận diện thương hiệu Petrolimex  

1. BÊN GIAO THẦU ( Gọi tắt là bên A ):   
- Tên đơn vị     :   
- Địa chỉ       :   

- Điện thoại     :   
- Số tài khoản  :   

- Mã số thuế    :   
- Đại diện        :    

2. BÊN NHẬN THẦU ( Gọi tắt là bên B ):   
- Tên đơn vị     :  CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU 
- Địa chỉ : 446 Nơ Trang Long – Quận Bình Thạnh – Tp, Hồ Chí Minh. 

- Mã số thuế   : 0301838116 

- Đại diện         :    Chức vụ:  

 
HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ  KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU 

 

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM CỦA HỢP ĐỒNG  
Bên A giao cho bên B thực hiện thi công các hạng mục như sau:  

- Xây dựng cửa hàng 

- Diềm mái che cột bơm 

- Diềm mái nhà bán hàng 

- Bảng tên cửa hàng 

      Theo đúng thiết kế được duyệt và được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng 

quy định nhận diện thương hiệu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.  

ĐIỀU 2 : CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT 

- Bên B phải thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế, bảo đảm sự bền vững và chính xác của 

các kết cấu. 

- Về chất lượng qui cách vật tư phải đúng theo như thiết kế và chào giá sản phẩm đã được 

bên A duyệt đúng qui định của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. 

ĐIỀU 3 :  THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

-Thời gian bắt đầu: kể từ ngày ký hợp đồng. 

-Thời gian thực hiện hợp đồng: …. ngày kể từ ngày ký hợp đồng và Bên B nhận được tiền 

tạm ứng. 

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN 

- Giá trị: theo hồ sơ dự toán được phê duyệt và thương thảo hợp đồng (nếu có) 

- Tạm ứng và thanh toán 

- Đợt 1:  Sau khi hợp  đồng giữa hai bên được ký kết, bên A sẽ tạm ứng cho bên B 20% trị 
giá hợp đồng. 

- Đợt 2: Sau khi bên B gia công xong, hai bên đồng ý nghiệm thu , bên A sẽ thanh toán 

tiếp cho bên B 30% giá trị của hợp đồng 

- Đợt 3: Sau khi bên A phê duyệt quyết toán, bên B xuất hóa đơn GTGT cho toàn bộ công 

trình bên A sẽ thanh toán cho bên B giá trị còn lại  
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ĐIỀU 5: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

- Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối 

đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết. 
- Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông 

qua hòa giải, trọng tài hoặc nếu không giải quyết được thì sẽ đưa ra tòa án nhân dân thành 

phố, kết luận của tòa án là kết quả cuối cùng mỗi bên phải thực hiện. 

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A  

- Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi giám sát công trình suốt thời gian thi công.  

- Cùng bên B nghiệm thu và thanh toán  

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B 

- Cung cấp toàn bộ vật tư đúng chất lượng, chủng loại theo thiết kế được duyệt. 
- Tổ chức thi công đúng thiết kế, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật – mỹ thuật và hoàn thành 

công trình đúng thời hạn của hợp đồng. 

-Thực hiện đúng nội qui hoạt động tại cửa hàng xăng dầu, đảm bảo vệ sinh môi trường 

trong thi công. 

- Chịu trách nhiệm về an toàn PCCC và an toàn lao động trong suốt thời gian thi 

công.Việc thi công trong khu vực cần phải bao che, chỉ được thực hiện khi công tác bao che 

được nghiệm thu. 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

- Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

- Hợp đồng làm thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 03 bản. 

- Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. 

 
     ĐẠI DIỆN BÊN A                         ĐẠI DIỆN BÊN B      


