CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--------oOo--------

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

(Về vận tải quốc tế đường hàng không và đường biển )
Số: 01 EFS/ HAI AU
TP.HCM, Ngày 16 tháng 7 năm 2020.

- Căn cứ Bộ luật Dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XI, kỳ họp
thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005.
- Căn cứ Luật Thương mại đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ
họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005.
- Căn cứ Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005.
- Dựa vào khả năng cung cấp dịch vụ giao nhận của Công ty Liên Doanh Embassy và nhu cầu của
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Hải Âu :
Hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2020, chúng tôi gồm có:
Bên A:
-

Địa chỉ:
Điện thoại:
MST:
Do Ông:

Fax:

Bên B: CÔNG TY LIÊN DOANH EMBASSY.
Phòng 4.25, Tầng 4, Số 8 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận , Tp HCM
- Địa chỉ:
- Điện thoại: +84-28-71092579
- MST:
0303778092
- Do Ông : TRỊNH QUANG TUẤN – Giám đốc kinh doanh - làm đại diện
- Tài Khoản Ngân hàng : 007.100.4498812- Ngân Hàng Vietcombank Tp HCM – Phòng GD Số 3
Sau khi thoả thuận, hai bên đồng ý ký kết và thực hiện những điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng như sau:

Điều 1: Phạm vi Hợp đồng.

-

Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A dịch vụ vận tải quốc tế bằng đường biển/đường hàng không cho lô hàng
xuất khẩu/ nhập khẩu , dịch vụ thông quan và vận chuyển nội địa với chi tiết như sau:
o Hàng hóa: được thông báo theo từng lô hàng
o Số lượng : được thông báo theo từng lô hàng

-

Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ của Bên B

Điều 2: Cước phí vận chuyển và phương thức thanh toán.

-

-

Giá cước vận tải: Được thông báo cho từng lô hàng ,các loại phụ phí (nếu có) ,các phí địa phương (local
charges) được thu theo phí chuẩn (tariff) của người vận tải ở cảng đi hoặc cảng đến hoặc đã được thể hiện
trong bản báo giá cước. Bản báo giá cước được chấp nhận dưới dạng Fax, email với sự cam kết của 2 bên
cho việc vận chuyển lô hàng.
Bên B sẽ giao trước cho bên A bộ chứng từ gốc (Vận đơn, thông báo hàng đến, lệnh giao hàng, hóa đơn tài
chính…) tại văn phòng của bên B để phục vụ cho viêc̣ thông quan hải quan cho bên A .Bên A sẽ thanh
toán cho bên B toàn bô ̣ cước phí vâṇ chuyển ngay khi nhận thông báo hàng tới , các chi phí khác như
dịch vụ thủ tụchải quan và các dịch vụ khác sẽ được thanh toán ngay khi giao hàng về kho của bên A

-

tại Viêṭ Nam kể từ ngày phát hành hóa đơn không bao gồm các chi phí chi hộ nếu lô hàng của bên A
là điều kiện cước trả trước đầu bên nước ngoài .
Tỷ giá thanh toán: là tỷ giá bán của ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam vào thời điểm ra hóa đơn.

 ghĩa vụ bên vận chuyển (Bên B)
Điều 3: N

-

Bên B chịu trách nhiệm vận chuyển lô hàng từ: kho của người gởi hàng (EXW)/Kho của đại lý của bên B
(FCA)/sân bay(FOB)/ cảng tại nước xuất khẩu về đến sân bay/ cảng Hồ Chí Minh theo đúng thông lệ và tập
quán về vận tải.
Bên B sẽ phát hành một bộ vận đơn theo yêu cầu của người gởi hàng bên A, bộ vận đơn này sẽ quy định
mọi trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà vận chuyển theo tập quán, thông lệ, các công ước quốc tế và bộ luật
Hàng Hải Việt Nam năm 2005.
Thông báo cho bên A tất cả các thông tin về lô hàng khi cần thiết cũng như các sự cố hoặc tổn thất xảy ra
đối với lô hàng để bên A có biện pháp giải quyết.
Được quyền không giải phóng hàng nếu bên A không thanh toán tiền đúng thời hạn đã thỏa thuận. Bên B sẽ
không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí phát sinh nào do việc giữ hàng: lưu kho, lưu cont, chi phí khác
tại nơi đi và đến.
Bàn giao đầy đủ chứng từ cho bên A ngay khi nhâṇ được thanh toán tất các chi phí .

Điều 4: N
 ghĩa vụ Bên A

-

Cung cấp đầy đủ các thông tin về hàng hóa, kế hoạch xếp hàng cho Bên B cũng như cho người cung cấp để
thuận tiện cho Bên B nhận hàng tại kho nhà cung cấp.
Thông báo đại lý Bên B cho người cung cấp hàng.
Thanh toán cước cho Bên B theo Điều 2.
Trong trường hợp tranh chấp về thương mại giữa Bên A và nhà cung cấp của Bên A cũng không ảnh hưởng
đến việc thanh toán cước phí cho Bên B.

Điều 5: Giải quyết tranh chấp hợp đồng.

-

-

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc đầy đủ các điều khoản đã nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có
tranh chấp, khác biệt phát sinh, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết. Nếu việc thương lượng không
thành, vụ việc sẽ được đưa ra Toà án Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xét xử. Quyết định của Toà án sẽ là
quyết định cuối cùng có giá trị buộc hai bên phải thực hiện. Mọi chi phí toà án và thiệt hại do bên có lỗi
chịu.
Hợp đồng được lập thành hai (02) bản bằng Tiếng Việt, mỗi bên giữ một (01) bản có giá trị như nhau.
Hợp đồng có hiệu lực mốt năm kể từ ngày ký.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

