CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
--------000--------

HỢP ĐỒNG
CUNG CẤP DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE
Số: ……………. /ĐT-TKW ngày ……/……/20…
Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005
Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005
Căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử ngày 16/05/2013
Căn cứ Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006
Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp của Công ty TNHH
Một thành viên Đồng Thế
Chúng tôi gồm:
BÊN MUA:……………………………………………………………………………...
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………
Tel: ………………………………….. ……. Fax: …………………………………......
Email: ……………………………………...
Mã số thuế: ………………………………...
Số tài khoản: ………………………………. Tại: ……………………………………...
……………………………………...
Người đại diện: Ông/Bà …………………... Chức vụ: ………………………………...
Sau đây được gọi là bên A
BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG THẾ
Địa chỉ: Thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Tel: (0241) 384 7118
Fax: (0241) 384 7118
Email: lienhe@dote.vn
Mã số thuế: 2300755478
Số tài khoản : 10201 000 1864209
Tại: Ngân hàng VietinBank – Chi nhánh
KCN Tiên Sơn
Người đại diện: Ông Quách Hiệp Doanh Chức vụ: Giám đốc
Sau đây được gọi là bên B
Hai bên thương thảo, thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng với các điều
khoản sau đây:
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Điều 1: Nội dung
1.1 Bên B nhận thiết kế và xây dựng cho bên A một website với tính năng và chi phí
như sau:
Gói dịch vụ thiết kế website: ………………………………………..………….
Chi phí: ……………………..…..………………………………………………
1.2 Bên B lựa chọn mua thêm các dịch vụ sau:

□ Dịch vụ đăng ký tên miền
Tên miền: ……………………………………………………………………….
Phí đăng ký: …………………………………………………………………….
Phí duy trì / năm: ………………………... Thuế VAT: ……………………….
Cộng: ……………………...…………………………………………………...

□ Dịch vụ thuê lưu trữ
Gói dịch vụ: …………………………………………………………………….
Cước dịch vụ / năm: ……………………… Thuế VAT: ……..………………..
Cộng: ……………………...…………………………………………………...
1.3. Tổng trị giá hợp đồng đã bao gồm thuế VAT: ………..……………...…………
(Bằng chữ: ……………………………………..………………………………………………...)
1.4 Thời gian thiết kế sẽ hoàn thành trong vòng ….. ngày kể từ ngày bên A cung cấp
đúng và đủ thông tin, dữ liệu cần thiết cho việc thiết kế.
Điều 2: Phương thức thanh toán
2.1 Bên A sẽ thanh toán cho bên B:
Đợt 1: Thanh toán ….. tổng trị giá hợp đồng tương đương ...................................
ngay sau khi hợp đồng được ký kết.
Đợt 2: Thanh toán ….. tổng trị giá hợp đồng tương đương ...................................
trước khi công việc thiết kế website hoàn thành.
Đợt 3: Thanh toán nốt ….. tổng giá trị hợp đồng tương đương ............................
.......... ngay sau khi hai bên ký Biên bản bàn giao nghiệm thu website.
2.2 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt
Điều 3: Quyền và Trách niệm của bên A
3.1 Có trách nhiệm cử người phối hợp với bên B trong giai đoạn thiết kế giao diện. Giao
diện sẽ phải quyết định trong vòng ba (03) ngày sau khi ký hợp đồng.
3.2 Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về nội dung, hình ảnh về công ty, sản phẩm
của bên A để bên B sử dụng trong quá trình thiết kế website. Các thông tin này bên A
chịu trách nhiệm về bản quyền và sở hữu trí tuệ.
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3.3 Có trách nhiệm cử một (01) nhân viên nhận bàn giao và nghiệm thu website. Nhân
viên này sẽ được hướng dẫn, đào tạo cách cập nhật nội dung, quản trị website.
3.4 Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thanh toán nêu tại Điều 2
của hợp đồng này.
Điều 4: Quyền và Trách nhiệm của bên B
4.1 Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các hạng mục công việc đã ký.
Đảm bảo bàn giao website đúng thời hạn.
4.2 Có trách nhiệm cung cấp bản thiết kế giao diện trong vòng ba (03) ngày sau khi ký
hợp đồng và tư vấn cho bên A lựa chọn một thiết kế phù hợp để xây dựng website.
4.3 Có trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên của bên A tiếp nhận, quản trị
toàn bộ website bao gồm: Quản trị nội dung, tải dữ liệu lên Hosting và các thiết đặt
cần thiết khác.
Điều 5: Bất khả kháng
Các nguyên nhân khách quan dưới đây được coi là bất khả kháng và là căn cứ
để một trong hai bên đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng:
5.1 Các nguyên nhân thiên tai, hỏa hoạn, động đất, chiến tranh, ...
5.2 Một trong hai bên trở nên không còn đủ tư cách pháp nhân theo một quyết định
của tòa án hoặc bên đó chủ động đăng ký chấm dứt hoạt động, giải thể.
Điều 6: Điều khoản chung
6.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng và đủ các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi
phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
6.2 Bất cứ thay đổi liên quan đến nội dung hợp đồng phải được một bên thông báo
bằng văn bản cho bên kia trước ít nhất ba (03) ngày. Nội dung thay đổi chỉ có hiệu lực
nếu thông báo của một bên được bên kia chấp thuận bằng văn bản. Các chi phí phát
sinh từ việc thay đổi hợp đồng sẽ do bên đề nghị thay đổi chịu trách nhiệm thanh toán.
6.3 Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này (nếu có) sẽ được
hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp
hai bên không thể hòa giải được, vụ việc sẽ được đưa ra Tòa án kinh tế Bắc Ninh để
giải quyết.
6.4 Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản, mỗi bản có ba (03) trang, mỗi bên giữ
một (01) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B
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