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

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC CUNG CẤP CỐC GIẤY
Số:

HĐCG/HL-

.........


Căn cứ luật dân sự số 33/ 2005/HQ11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Thương mại của nước CHXHCNVN ban hành ngày 23/05/1997.

Căn cứ nhu cầu và khả năng cung cấp của hai bên.
Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm 2012 .Chúng tôi gồm:
BÊN A: ...............................................................................................................................................

Đại diện ........................................................Chức vụ: ...........................................................
Địa chỉ: ....................................................................................................................................
Điện thoại: .......................... .........................Fax: ...................................................................
Mã số thuế: ..............................................................................................................................
Số tài khoản: ...........................................................................................................................
Tại:...........................................................................................................................................
Sau đây gọi là Bên mua
BÊN B:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HUY LINH

Đại diện
: Ông Dương Quang Huy
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ
: 27 Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại
: 04. 3563 9017
Fax: 04 35639354
Mã số thuế
: 0101500873
Số tài khoản : 020 007 48 58 68
Tại Ngân hàng: Sacombank Hào Nam
Sau đây gọi là Bên bán.
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán cốc giấy với các điều khoản như sau:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên B đồng ý cung cấp cho bên A các sản phẩm cốc giấy do bên B sản xuất và phân phối.
ĐIỀU 2: GIÁ CẢ

Theo sự thỏa thuận của 2 bên cho từng thời điểm nhận hàng cụ thể.
Báo giá sẽ có giá trị trong 30 ngày.
khi có thay đổi về giá bên B thông báo trước cho bên A 7 ngày.
ĐIỀU 3: BAO BÌ, ĐÓNG GÓI CHẤT LƯỢNG VÀ QUY CÁCH SẢN PHẨM.

3.1Mẫu mã : Qui cách chuẩn của bên B
3.2 Đóng gói:
- Đóng gói bằng thùng caton
- 01 túi nylon = 50 cốc
- 01 thùng = 40 túi x 50 cốc = 2.000 cốc.
3.3 Chất lượng : Đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng
Sản xuất theo:
+ Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm của Bộ Y Tế số: ...........................................................................
+ Công bố tiêu chuẩn cơ sở số: .............................................................................................................
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ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG VÀ GIAO NHẬN HÀNG :

- Khi có nhu cầu mua hàng bên A fax đơn đặt hàng cho bên B (ghi rõ ngày giao hàng, số lượng và địa chỉ
giao hàng )
- Bên B miễn phí giao hàng tại một địa điểm trong nội thành Hà Nội ( số lượng ít nhất 2 thùng trở lên
cho một lần chuyển)
ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

- Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thanh tóan theo từng đơn hàng.
- Bên A thanh tóan cho bên B sau 07 ngày kể từ ngày bên B giao hàng.
Quá 07 ngày bên B không nhận được tiền thì sẽ ngừng việc cung cấp hàng cho đến khi bên A thanh tóan
hết nợ cũ .
ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN:

6.1. Trách nhiệm của Bên A:
- Gửi đơn đặt hàng chính xác cho bên B để bên B có kế hoạch đáp ứng (gửi qua mail, hoặc qua Fax)
- Cử ngay người nhận hàng, kiểm tra hàng về số lượng, chất lượng, theo đơn hàng.
- Thanh toán đúng hẹn cho bên B theo điều 5 của hợp đồng này.
6.2. Trách nhiệm của Bên B:
- Chịu trách nhiệm hòan tòan trước pháp luật về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ của các mặt hàng mà
bên B cung cấp cho bên A,
- Cử người chịu trách nhiệm giao dịch tiếp nhận đơn đặt hàng của bên A, thông báo đáp ứng hàng cho
bên A về thời gian, chất lượng, số lượng .
- Cử người chịu trách nhiệm đối chiếu, chốt công nợ, viết và trả hóa đơn tài chính với kế tóan của bên A.
- Nhận lại hàng kém chất lượng, giao không đúng chủng loại, số lượng theo đơn đặt hàng của bên A.
ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

Mọi bất đồng, khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này (nếu có) sẽ
được giải quyết trước hết thông qua thương lượng và hoà giải. Địa điểm thương lượng và hoà giải sẽ là
trụ sở của một trong hai bên theo sự thoả thuận. Những chi tiết không ghi trong hợp đồng này sẽ thực
hiện theo quy định chung của Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn theo quy định của pháp luật
hiện hành. Trong trường hợp mọi thoả thuận, hoà giải không được thống nhất, Hợp đồng
này sẽ được đệ lên uỷ ban trọng tài kinh tế do bên B chỉ định để giải quyết. Bên nào sai sẽ phải chịu bồi
thường toàn bộ tổn thất do bên đó gây ra.
Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày .................. Hết thời hạn trên mà hai bên không có
ý kiến gì thì hai bên thống nhất hợp đồng sẽ được tự động gia hạn thêm 06 tháng nữa. Hai bên có thể ký
thêm phụ lục hợp đồng nếu cần thiết (phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng
này)
Hợp đồng này có thể chấm dứt trước thời hạn theo yêu cầu của một trong hai bên và bên này phải
báo cho bên kia bằng văn bản việc chấm dứt hợp đồng trước ít nhất là 30 ngày.
Hợp đồng này được lập thành 04 bản gồm 03 trang. Mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị như nhau.
Mọi thoả thuận khác liên quan đến hợp đồng phải được lập bằng văn bản và có chữ ký của hai bên và là
phần không thể tách rời của Hợp đồng.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B
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