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HỢP ĐỒNG  

Công tác: Lập thủ tục xin và nhận giấy phép đào đường để thi công gắn mới, dời, 

nâng cỡ, thay thế ống ngánh… đồng hồ nước và tái lập mặt đường, vỉa hè. 
 

Căn cứ: 

 -  Luật Thương mại số: 36/2005/QH 11 ngày 14/06/2005 cuả QH; 

 - Luật Dân sự số: 91/2015/QH 13  ngày 24/11/2015 của QH; 

- Yêu cầu của chủ đầu tư và khả năng thực hiện của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Bến 

Thành. 

Hôm nay, ngày       tháng        năm 20   , chúng tôi gồm có: 

BÊN A: BÊN YÊU CẦU 

 - Địa chỉ :  …………………………………………............................................... 

 - Điện thoại : …………………………………………............................................... 

 - Do Ông (Bà): …………………………………………............................................... 

 BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH  

 - Địa chỉ : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 

 - Điện thoại : 38 297 147    Fax: 38 229 778 

-Tài khoản số: 6220211.450011 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Chợ Lớn –  Phòng giao dịch Hòa Bình, TP.HCM 

 - Mã số thuế : 0304789925 

 - Đại diện: Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC  Chức vụ: Giám Đốc 

Sau khi khảo sát thực tế, bàn bạc và thảo luận, hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng với 

nội dung sau: 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC 

 Bên A đồng ý ký hợp đồng với Bên B để thay mặt bên A lập thủ tục xin phép đào 

đường và nhận kết quả với cơ quan chức năng và thi công lắp đặt (nâng, dời, đổi cỡ, thay 

ống ngánh…) đồng hồ nước tại địa chỉ: ...................................................................................   

 Hình thức hợp đồng là thi công trọn gói. 

ĐIỀU 2: THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 - Khởi công công trình sau khi có giấy phép đào đường của Phòng Quản lý Đô thị 

Quận ......... 

 - Hoàn thành công trình trong thời gian giấy phép thi công còn hiệu lực. 



ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

 Giá trị hợp đồng theo bảng báo giá đính kèm ngày .......... tháng ....... năm ............ 

Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có thay đổi về khối lượng công việc, thì hai 

bên sẽ nghiệm thu và quyết toán theo khối lượng công việc thực tế. 

Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN 

 4.1 Trách nhiệm bên A 

* Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Bên B thực hiện hợp đồng như: giải phóng 

mặt bằng, cung cấp điện, nước phục vụ cho thi công. 

* Cử người đại diện có trách nhiệm tại hiện trường khi bên B thi công. 

* Nghiệm thu ngay sau khi Bên B hoàn tất công trình. 

* Thanh toán cho Bên B theo điều III của hợp đồng. 

4.2 Trách nhiệm bên B 

* Khảo sát, đo đạc. 

* Trước khi thi công phải thông báo trước cho bên A thời gian thực hiện. 

* Phải đảm bảo đúng tiến độ, thời gian thi công. 

* Tổ chức thi công đúng theo các nội dung hợp đồng đã ký. 

* Các phương tiện, công cụ lao động, vật tư, sau thời gian thi công phải được thu 

dọn sạch sẽ không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt Bên A. 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

  Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung các điều khoản đã ký trong bản hợp đồng 

này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh các nội dung mới ngoài nội dung 

bản hợp đồng này, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết, không bên nào được tự ý hủy bỏ 

hợp đồng gây thiệt hại cho nhau. 

Sau khi hoàn thành công trình thì hợp đồng coi như đã được thanh lý. 

Hợp đồng này có giá trị theo thời hạn của giấy phép đào đường do cơ quan có thẩm 

quyền cấp. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu quy định của Nhà nước có thay đổi thì 

hai bên sẽ thực hiện theo quy định đó. 

 Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 

bản./. 

 ĐẠI DIỆN BÊN A           ĐẠI DIỆN BÊN B 

                                                  CTCP CẤP NƯỚC BẾN THÀNH 


