
 

 

TP HCM, ngày    tháng    năm 202… 

 
HỢP ĐỒNG 

(V/v Mua sắm xe ô tô chuyên dùng)
 

Căn cứ… 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có: 

BÊN A: 
Địa chỉ:  
Điện thoại:  
Mã số thuế:  
Đại diện là ông:  

Chức vụ:. 

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU 
Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Tài khoản:  

Mã số thuế: 0301838116 

Đại diện là ông:  

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: 

Điều 1. Hàng hóa : Xe ô-tô chuyên dùng 

Hàng hóa được đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành theo Pháp luật Việt Nam.  
Điều 2. Trách nhiệm của Bên A 
Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá và phương thức thanh toán được quy định tại 

hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo thảo thuận 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên B 
Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp 

đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo thỏa thuận. 

Điều 4. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán 
4.1. Giá hợp đồng:…………………………. là giá tổng hợp bao gồm thuế VAT, bảo hành 

theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chi phí vận chuyển, giao hàng tại địa chỉ theo yêu cầu của Chủ đầu 

tư, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, đăng ký xe, phí bảo hiểm và các chi phí khác có liên quan.  
4.2. Phương thức thanh toán: tạm ứng 30%, thanh toán 70% giá trị Hợp đồng còn lại trước khi 

giao hàng. 

Điều 5. Thời gian thực hiện hợp đồng:  
Điều 6 : Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 
- Nếu Bên A vi phạm khi không hoàn thành đủ số lượng và chất lượng sản phẩm quy định 

tại Điều 1 của hợp đồng này và thời gian giao xe không vượt quá 05 ngày làm việc kể từ ngày 

đến hạn giao xe bồn thì sẽ chịu phạt ...%/ngày trên giá trị tạm ứng.  

- Nếu Bên B chậm thanh toán theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này quá 05 ngày làm 

việc thì sẽ chịu phạt ...%/ngày trên giá trị chậm thanh toán. 

- Ngoài các vi phạm trên: Nếu bên nào vi phạm các điều khoản khác trong nội dung hợp 

đồng đã ký kết bên bị thiệt hại có quyền đưa đơn lên tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ 

Chí Minh để giải quyết.  Trong mọi trường hợp tổng mức chịu phạt không vượt quá ...% giá trị 
hợp đồng. 

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng  
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ký. 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định. 

Hợp đồng được lập thành 06 bộ, mỗi bên giữ 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. 

 ĐẠI DIỆN BÊN A 
 

ĐẠI DIỆN BÊN B 
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