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

Công trình: ]

yn Hòa
nh

Địa điêm:

I. Các í
Luật Dan sự so j)j>/zuuD/^m 1 ngay 14/Ò/2005 cua Quôc hội khóa XI k> nọp

thứ 7;
Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phu về Quan ỉý chi
phí đầu tư xây dims công trình;
Nghị định sô 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính Phủ về Hợp đồĩìs;
trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ yêu cầu và thỏa thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày ĩ>D thảng4.0 năm 2013, tại Văn phòng Đăng kv quyền sư dụn%
đát tỉnh Bình Định, chúng tôi gồm các bên dưới đây :
II. Các bêi
L Bên A:
Tên đơn vị
Địa chỉ
Người đại diệ:
Điện thoại
Tài khoản
Mã số thuế

Định.
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ÌU tài

2o Bên B:
Tên đơn vị
Địa chỉ
Người đại diện
Điện thoại
Tài khoản
Mã số thuế

X-!
Văo phòng Đăng ký quyền sử dụng đ ất tỉnh Bình Định
518-520 Trần Himg Đạo, thành phố Ouy Slum, ĩỉììỉì Bình pịỉỉi:
Ông Nguyễn Hiến
Chức vụ: Giám đỏc
056.3823542
Fax: 056.3818418
005.1000.279692
Tại: CN Ni l Ngoại thương Qu> Nhon
4100 570 233
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8 Tạ m dừng, huỷ bỏ hợp đồng
* Tạm dìmg thực hiện hợp đòng :
Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng :
- Các tnrờng họp bất khả kháng.
- Do lỗi cùa Bên giao thầu hoặc Bên nhận thẩu gây ra: Một bén có quvển quyết
định tam dừng Hợp đông do lôi cùa bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết
bàng vãn bàn và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đổng đã kv
kết; trường hợp bẽn tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại cho bén kia
thi phải bồi thường toàn bộ thiệt hại nàyẵ
* Hnỳ bỏ hợp đồng :
- Một bên có quỵền huỷ bò hợp đồng và không phải bồi thườne thiệt hại khi
bèn kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp
luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại;
- Bẽn huỷ bò hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bò.
Nêu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên huỷ bỏ hợp đồna phải bồi
thường;
- Khi họp đồng bị huỷ bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị huv
bò và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền;
Điều 9. Nghĩa vụ của bên B :
- Thực hiện nội duns cônơ việc theo Điều 1 và phải đảm bào đúns các tiêu
chuẩn, yêu cầu kỳ thuật, quy trình, quy phạm hiện hành.
- Chủ động tổ chức thực hiện công việc đảm bảo tiến độ thực hiện như đã nêu
trong Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi để Bên A kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực
hiện hợp đồng.
- Lập đầy đù hồ sơ nehiệm thu công việc, nghiệm thu bàn giao để đưa vào sử
dụng, báo cáo công trình đã hoàn thành đề nghị Bên A tô chức nghiệm thu.
- Cùng với Bên A lập thanh lý Họp đồng sau khi quyểt toán công ưình. Bàn
eiao đầy đủ Hồ sơ sản phẩm sau khi bên A thanh toán giả trị công trình.
Điều 10. Nghĩa vụ của bên A :
- Phổi hợp chặt chẽ với Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng.
- Cử cán bộ kỳ thuật giám sát, kiểm tra và đôn đốc Bên B thực hiện còng việc
t==^ của Hợp đồng.
- Nahiệm thu, thanh quyết toán cho Bên B theo quy định tại Điều 6 của Hợp '»■
đồng nàyỄ
•Ọ
,
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Điều 11. Điêu khoản chung
_ Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đên hợp dòng
t— a sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành cùa Nhà nước vè bảo mật.
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- Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận Xroĩìịí hợp đóĩìu.
- Hiệu lực của hợp đồng : Họp đồng này có hiệu lực kế từ ngày ký.
Họp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bén /
bản, Bên B giữ 02 bản.
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