CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO TRÌ
Số: 2708NT/GPS-HTXĐN

-

Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua
ngày 14/06/2005;
Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày tháng 09 năm 2014, chúng tôi gồm:
I- BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ:
-

Đại diện là: Ông

-

Địa chỉ:

-

MST:

-

Điện thoại:

Chức vụ:

Fax:

Sau đây gọi tắt là Bên A
II- BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ : CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TIN HỌC TÍT
-

Đại diện là: Ông PHẠM ĐỨC THĂNG

Chức vụ: Giám đốc

-

Địa chỉ: số 59/27/1 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

-

Điện thoại : (08) 38681700

-

Mã số thuế: 0304464229

-

Tài khoản số: 6706098

-

Tại: Ngân Hàng TNHH một thành viên ANZ Việt Nam.

Fax: (08) 38681702

Sau đây gọi tắt là Bên B
Sau khi trao đổi và thảo luận, hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1. NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ bảo hành thiết bị giám sát hành trình TG102 với nội dung chi tiết như
sau :
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Stt

Mô tả

Đơn giá
(VNĐ)

01

Chí phí bảo hành trọn gói (1 xe/tháng)
cho vcác thiết bị GSHT của TÍT cung
cấp:
1. Số lượng xe được áp dụng cho Phụ lục
danh sách đính kèm
2. Đã bao gồm Chi phí kiểm tra, khắc
phục tại Bến xe của HTX 15 ở HCM
và Bình Dương. (150.000 1 xe /lần)
3. Đã bao gồm chi phí thay linh kiện theo
mục linh kiện thay thế phát sinh.

100.000

ĐVT

SL

Thành
tiền
(VNĐ)

xe/tháng

01

100.000

Thuế VAT 10%

10.000

Tổng cộng

110.000

Danh mục linh kiện (đã bao gồm chi phí trọn gói)
Stt

Tên hàng hoá

Đơn giá
(VNĐ)

ĐVT

Số
lượng

Thành tiền
(VNĐ)

01

Thay Chip GPS

700.000

Cái

01

700.000

02

Thay Chip GPRS

800.000

Cái

01

800.000

03

Thay khe cắm thẻ nhớ

100.000

Cái

01

100.000

04

Thay các Module khác

200.000

Cái

01

200.000

05

Thay MCU

350.000

Cái

01

350.000

06

Thay thẻ nhớ

100.000

Cái

01

100.000

07

Thay SIM

60.000

Cái

01

100.000

08

Dây điện nguồn

150.000

Cái

01

150.000

Điều 2. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
-

-

Chỉ định tối đa 01 người liên lạc với Bên B để thông báo các hỏng hóc của thiết bị cũng như các
yêu cầu có liên quan đến việc bảo hành thiết bị.
Cung cấp thông tin và số điện thoại của chủ xe để bên B liên lạc kiểm tra và sửa chữa.
Chủ xe phải ký xác nhận vào biên bản kiểm tra kỹ thuật để làm căn cứ.
Bên A phải bảo đảm tem bảo hành không bị rách hoặc bị mất, thiết bị không bị vô nước, chuột bọ
cắn linh kiện, sét đánh, hỏng do lỗi người sử dụng gây ra như: làm rớt, biến dạng, bảo quản không
đúng yêu cầu kỹ thuật, côn trùng hoặc do vi phạm nguyên tắc sử dụng gây ra hỏng hóc.
Cam kết yêu cầu tài xế chịu trách nhiệm bảo quản thiết bị khi lắp đặt trong xe. Nếu mất thiết bị thì
khi gắn thiết bị lại, giá 3,600,000 VNĐ/ 1 xe (giá chưa bao gồm thuế VAT).
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-

Nếu thay đổi hệ thống điện nguồn, thay đổi anten, thì sẽ phải bồi hoàn chi phí xử lý 200,000
VNĐ/1 xe.
Thanh toán đầy đủ và thực hiện các điều khoản của Hợp đồng.

Điều 3. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B
- Cung cấp thông tin và số điện thoại của người có trách nhiệm bảo hành, sửa chữa thiết bị để bên A
thông báo các hỏng hóc của thiết bị cũng như các yêu cầu có liên quan đến việc bảo hành thiết bị.
- Sau khi kiểm tra, sửa chữa thiết bị bên B có trách nhiệm lập biên bản kiểm tra kỹ thuật có chữ ký
xác nhận đầy đủ của hai bên liên quan và gửi 1 biên bản về văn phòng HTX 15.
- Có trách nhiệm lắp trả thiết bị cho bên A sau khi thay thế linh kiện, khắc phục xong sự cố (đối với
những sự cố nặng không xử lý được tại chỗ).
- Trường hợp thiệt bị hư đột xuất trên đường khi đang hoạt động ,khi thanh tra giao thông và công
an kiểm tra ,lập biên bản xử phạt nếu lỗi kỷ thuật do bên B thì bên B sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả
số tiền phạt cho bên A.
Điều 4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH, SỬA CHỮA.
Nhân viên của Bên B sẽ đến tận nơi do Bên A chỉ định trong thời gian như sau:
o Tại đầu bến các Tuyến 141,57,76,89: nhân viên của bên B sẽ đến tận nơi trong vòng 04 giờ
kể từ khi bên B nhận được thông báo của bên A kể cả ngày lễ, thứ 7, chủ nhật
o Tại Đầu bến tuyến 611,05 : nhân viên của bên B sẽ đến tận nơi trong vòng 06 giờ kể từ khi
bên B nhận được thông báo của bên A kể cả ngày lễ, thứ 7, chủ nhật
 Thông tin, địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo qui định:
 Thông tin liên lạc của bên A:
HTX
Địa chỉ:
Người phụ trách:
Số điện thoại liên lạc:
 Thông tin liên lạc của bên B:
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TIN HỌC TÍT
Địa chỉ văn phòng: 814/21 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
Người phụ trách:
• Ông: Trịnh Nguyễn Minh Hải - Phụ trách kinh doanh
• Ông: Trần Cao Trí – Phụ trách kỹ thuật
Điện thoại:
• Mr. Hải: 0913968967
• Mr. Trí: 0917564479
• Văn phòng: 08. 38681700/38681702
Điều 5. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN
- Bên A thanh toán cho Bên B theo hình thức sau:
o Đối với trường hợp tham gia bảo hành trọn gói:
a/ Trường hợp thanh toán trước phí một năm : Bên B sẽ giãm 10% số tiền phí cho bên A và
thu tiền phí ngay của tháng đầu tiên đăng ký phí một năm.
b/ Trường hợp thanh toán từng tháng: Bên B sẽ thu tiền từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng
cho lần phí của tháng trước liền kề.
Điều 6. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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- Các vấn đề phát sinh sẽ được hai bên nghiên cứu, trao đổi, thống nhất và khi cần thiết, ký các
phụ lục bổ sung quy định cụ thể về nội dung công việc, kết quả, khối lượng, thời gian, kinh phí
và thanh toán liên quan. Nếu không được nêu rõ sự thay đổi thì mọi điều khoản chung của hợp
đồng sẽ được áp dụng cho các phụ lục ký thêm.:
- Trong mọi trường hợp nếu có tranh chấp, hai bên sẽ cùng nhau thảo luận giải quyết trên tinh thần
hợp tác. Nếu không tự giải quyết được thì sẽ đưa ra Toà án kinh tế. Quyết định của Toà án kinh
tế sẽ có giá trị chung thẩm và án phí sẽ do bên thua thanh toán.
- Hợp đồng này được lập thành năm (04) bản có giá trị pháp lý như nhau Bên A giữ hai (02) bản,
Bên B giữ hai (02) bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B
Giám đốc

PHẠM ĐỨC THĂNG
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