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Hai bên cùng nhau thống nhất ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển nhà văn phòng trọn
gói với những điều khoản sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG DỊCH VỤ BÊN B CUNG CẤP CHO BÊN A NHƯ SAU:
1/ Dịch vụ tại nơi đi :
Địa chỉ nơi đi:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Nội dung thi công nơi đi:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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2/ Vận chuyển: (nội dung liên quan trong quá trình vận chuyển)
.
3/ Dịch vụ tại nơi đến:
Địa chỉ nơi đến:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Nội dung thi công nơi đến:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ĐIỀU 2: THỜI HẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Bên B có trách nhiệm thực hiện việc tháo dỡ, đóng gói, vận chuyển tài sản của bên A bắt đầu từ ngày
… tháng … năm 20.... Và lắp đặt lại theo thiết kế và yêu cầu củ a bên A xong trước ngày … tháng …
năm 20...
ĐIỀU 3: CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN:
- Cước phí trọn gói cho dịch vụ vận chuyển văn phòng là:
Giá trước thuế

:

………………

Thuế GTGT 10%

:

…………….

Giá thanh toán

:

……………... (Bằng chữ: ……………………………………..)

- T ạm ứng nếu có :
- Hình thức thanh toán: (Tiền mặt hoặc chuyển khoản ) .....................................................................
ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA MỖI BÊN:
1/ Trách nhiệm và quyền hạn của bên A :
- Bố trí người chịu trách nhiệm giao nhận và giám sát quá trình thực hiện dịch vụ của bên B để
đảm bảo hàng hoá tuyệt đối an toàn và hoàn thành theo thời gian dự kiến.
- Bên A có quyền tham gia giám sát quá trình bên B tháo lắp, vận chuyển, lắp đặt đồ vật.
- Có quyền yêu cầu Bên B ngừng việc tháo lắp, vận chuyển, lắp đặt và yêu cầu Bên B thực hiện
phương án khác tốt hơn để bảo đảm không để hư hỏng, mất mát tài sản của bên A .
- Tạo điều kiện, về sân bãi, phòng ban tập kết đồ đạc. Chịu trách nhiệm về dịch vụ thang máy (nếu
có thang máy) được thông suốt. Phối hợp với bên B triển khai công việc cho tới lúc hoàn th ành.
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- Thanh toán tiền cước phí dịch vụ cho bên B sau khi bên B đã giao đủ hàng và lắp đặt xong theo
yêu cầu của bên A (có biên bản nghiệm thu) tại địa điểm giao hàng trong vòng 10 ngày kể từ
ngày hoàn thành công việc.
2/ Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B :
- Bên B đảm bảo hoàn thành Dịch vụ theo đúng các quy định của Hợp đồng.
- Đảm bảo phương tiện vận tải có tình trạng kỹ thuật an toàn & đầy đủ nhân lực theo đúng kế
hoạch để thực hiện tốt dịch vụ.
- Bảo đảm việc tháo rỡ, vận chuyển lắp ráp các đồ dùng, vật dụng, tài liệu, máy móc… của Bên A
không bị hư hỏng, thất thoát. Nếu để xảy ra hư hỏng, mất mát bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm
(bồi thường theo nguyên giá và bị phạt nếu gây tổn thất cho bên A ).
ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
- Hợp đồng có hiệ u lực từ ngày ký . Sau 10 ngày khi hai bên đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy
định trong hợp đồng và không còn vướng mắc công nợ với nhau hợp đồng coi như được thanh lý.
Hợp đồng được lập 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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