CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Saigon Tel, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung,
P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, Tp HCM

ĐT: 08.37154879 – Fax : 08.37154878
Website : http://www.nina.vn
Email: nina@nina.vn

HỢP ĐỒNG
Nâng cấp Website
Số HĐ:
-

Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa
11 thông qua ngày 14/6/2005 ;

-

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
được Quốc hội 11 thông qua ngày 14/06/2005;

-

Căn cứ nghị định số 51/2001/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet ngày 23
tháng 8 năm 2001 của Chính phủ;

-

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính viễn thông ngày 07/9/2002 của Chủ tịch nước CHXHCNVN;

Sau khi xem xét yêu cầu của CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN GIA
KHÁNH và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ NiNa;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2016, chúng tôi gồm:
Bên A: CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN GIA KHÁNH
Địa chỉ:
311/7 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng Tây - Quận 2 – Tp.HCM
Điện thoại: 0987.368.979
Đại diện:

Nguyễn Thị Hồng Phương

Email:

giakhanhvantai@yahoo.com

Bên B: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Lầu 3, Tòa nhà Saigon Tel, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung, P.
Địa chỉ:
Tân Chánh Hiệp, Q. 12, Tp HCM
Điện thoại:
08.37154879 – Fax : 08.37154878
Đại diện

Nguyễn Y Ngân Giang

Email:

nina@nina.vn

Mã số thuế:

0310179646

Tài khoản:

6150201014457

Chức vụ: Giám Đốc

Mở tại:
ngân hàng Agribank-chi nhánh Xuyên Á-TP.Hồ Chí Minh
Nhân viên
Phan Thị Mỹ Linh
MSNV: 4501
phụ trách HĐ
Hai Bên thống nhất thoả thuận ký kết Hợp đồng với những nội dung như sau:
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Điều 1: Nội dung hợp đồng
Bên B cung cấp cho Bên A các dịch vụ sau :
I. CHI TIẾT CÁC MODULE
STT
Phân hệ

Ghi chú

Nâng cấp trang website: http://hoanggiakhanh.com/
1

-

Nâng cấp giao diện trang website

2

-

Tích họp giao diện mobile cho website: hỗ trợ xem giao diện trang website trên
các thiết bị di dông, máy tính bảng, ipad.

Điều 2: Giá trị Hợp đồng
-

Tổng phí nâng cấp website là: 6.000.000 VND
(bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn)
Sản phẩm không chịu thuế Giá Trị Gia Tăng.

Điều 3: Phương thức thanh tóan: Tiền mặt /chuyển khỏan
Tổng giá trị hợp đồng là: 6.000.000 VND bên A sẽ thanh toán cho bên B thành 02 đợt
- Đợt I: Ngay khi ký hợp đồng Bên A sẽ thanh toán cho bên B 50% phí thiết kế số tiền là:
3.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn )
- Đợt II: Số tiền còn lại : 3.000.000 VND (băng chữ: Ba triệu đồng chẵn ) bên A sẽ thanh toán số
tiền còn lại cho bên B ngay khi bên B tiến hành bàn giao website cho bên A và được bên A nghiệm
thu hoàn chỉnh.
- Trong trường hợp đặc biệt nếu có sự điều chỉnh một số chức năng ở điều 1 của hợp đồng này thì
phải có sự thống nhất của hai bên.
Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên
4.1 Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A:
- Cung cấp nội dung thông tin hosting, tài khoản user & password.
- Có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí theo như quy định tại Điều 3 trên.
- Có quyền khiếu nại về chất lượng nâng cấp, chất lượng dịch vụ do Bên B cung cấp. Mọi khiếu
nại phải được gửi cho Bên B dưới dạng văn bản trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát sinh vấn
đề và Bên B trả lời khiếu nại cho Bên A trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên B nhận được công
văn của Bên A;
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- Nếu có bất cứ sự thay đổi nào về các hạng mục thiết kế so với bản đăng ký, hai bên sẽ thành
lập hợp đồng mới, với giá trị hợp đồng mới. Khi đó bản hợp đồng này, cũng như tất cả các
bản sao của nó đều không còn giá trị;
4.2 Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B:
- Trong vòng 1-2 tuần kể từ ngày ký hợp đồng Bên B sẽ cung cấp sản phẩm hoàn thiện cho Bên
A
- Đảm bảo giao sản phẩm đúng thời gian như trong Hợp đồng.
- Cung cấp các dịch vụ theo Điều 1 của Hợp đồng này
Điều 5: Quy trình thực hiện công việc và Bảo hành
5.1 Quy trình thực hiện công việc:
- Bước 1: Bên A chuẩn bị nội dung hình ảnh gửi cho bên B, còn bên B thực hiện nâng cấp
Website.
- Bước 2: Chỉnh sửa thông tin & hình ảnh do bên A cung cấp cho đến khi hoàn thiện (không quá
3 lần).
5.2 Bên B có trách nhiệm bảo hành về các lỗi kỹ thuật và tư vấn miễn phí trực tiếp, qua điện
thoại cho Bên A trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bàn giao website
5.3 Sau khi hết hạn bảo hành, Bên B tư vấn miễn phí qua điện thoại, mail, hoặc fax cho Bên A
nếu có vướng mắc về kỹ thuật.
Điều 6: Điều khoản chung
6.1 Hai Bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo các điều khoản đã ghi trong Hợp
đồng;
6.2 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh, hai Bên cùng trao
đổi, giải quyết trên tinh thần hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau;
6.3 Nếu có tranh chấp xảy ra thì mọi vấn đề không thống nhất sẽ được giải quyết theo quy định
của pháp luật;
6.4 Hợp đồng này gồm 03 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên
giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Đại diện bên A

Đại diện bên B

Nguyễn Y Ngân Giang
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