CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Số: ……/2017-IPL
-

Căn cứ vào Luật Thương mại hiện hành của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Bộ luật Dân sự hiện hành được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông
qua;
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên,

Hôm nay, ngày ........ tháng ....... năm 2017, Chúng tôi gồm có:
BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN I.P.L
Địa chỉ
: Số 216 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại
: (08) 6292 3101
Fax: (08) 6292 3100
MST
:0310140399
Đại diện
: Ông NGUYỄN ĐÌNH QUỐC TÚ Chức vụ: Tổng Giám đốc
BÊN B:
……………………………………………..
Địa chỉ
: ……………………………
Điện thoại
: …………………….………
Fax:……………………
MST
:…………………….……….
Đại diện
: Ông/Bà …………….……
Chức vụ:………………
Sau khi khảo sát, hai bên cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng Quản trị Hệ thống Công nghệ thông tin với
các điều khoản như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
-

Để việc quản trị hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) được thuận lợi, người đại diện ký hợp đồng
Bên B sẽ ủy quyền cho …………………, chức vụ ………………., thuộc bộ phận …………………
là người trực tiếp trao đổi, tham khảo ý kiến với nhân viên của Bên A và ra quyết định đối với các
trường hợp phát sinh hoặc giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
-

Tổng giá trị hợp đồng là: ……………….. đồng. (Bằng chữ: …………………).

-

Bên B thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Bên A thành hai lần:

-

 Lần 01: 50% tổng giá trị hợp đồng là ………………..VNĐ trong vòng 07 ngày kể từ ngày thực
hiện xong dịch vụ lần thứ nhất;
 Lần 02: 50% tổng giá trị hợp đồng là ………………..VNĐ trong vòng sau 03 tháng kể từ ngày
ký Hợp đồng.
Thông tin tài khoản:
 Tên tài khoản: Công ty Cổ phần I.P.L
 Số tài khoản: 8 2 1 5 8 6 7 9 – Ngân hàng ACB Chi Nhánh Văn Lang
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ĐIỀU 3: ĐIỀU KIỆN QUẢN TRỊ
Bên A kiểm tra các thiết bị được liệt kê ở Điều 1 theo đúng trình tự và đầy đủ các bước. Nếu có
sự thay đổi hoặc điều chỉnh cần thiết để khắc phục sự cố cần phải được sự chấp thuận của người
sử dụng, hoặc người được ủy quyền;
- Bên A không thực hiện dịch vụ cho các thiết bị không thuộc danh mục liệt kê trong Hợp đồng, nếu
có sẽ được xem là dịch vụ phát sinh ngoài hợp đồng;
- Bên A không thực hiện dịch vụ đối với phần mềm về kỹ thuật, kế toán, quản lý nhân sự, điều khiển
máy, …, hoặc các phần mềm được đặt hàng riêng mang tính đặc thù của tổ chức, cá nhân;
- Bên A không có trách nhiệm về việc sử dụng phần mềm không có bản quyền của Bên B;
- Bên A sẽ báo giá dịch vụ phát sinh không mang tính chất sự cố như: di chuyển máy tính từ nơi
này sang nơi khác hoặc kết nối mạng cho những thiết bị không nằm trong danh mục.
ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
-

Bên A:
-

Thực hiện việc quản trị hệ thống CNTT của Bên B theo những điều khoản trong Hợp đồng;
Bên A có trách nhiệm xử lý hoàn chỉnh, triệt để, đảm bảo hệ thống CNTT của Bên B luôn vận hành
tốt; không tự ý cài đặt, thay đổi thiết bị mà không được sự đồng ý của Bên B;
Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên A cam kết bảo mật tất cả thông tin lưu trữ và không được
tự ý sao chép các dữ liệu của Bên B với bất kỳ lý do gì.

Bên B:
-

Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên A thực hiện việc quản trị hệ thống CNTT của Bên B;
Khi các thiết bị CNTT được liệt kê trong Hợp đồng gặp sự cố, Bên B liên hệ ngay cho Bên A xử
lý, với trường hợp xử lý được từ xa thì nhân viên của Bên A sẽ hướng dẫn và xử lý từ xa;
Bên B thanh toán các chi phí dịch vụ, chi phí linh kiện, dịch vụ phát sinh ngoài các thỏa thuận theo
đúng thời hạn quy định tại Điều 2, và không vượt quá 15 ngày tính từ ngày xuất hóa đơn GTGT.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
-

-

Hợp đồng này được ký kết, Bên B nhận được quyền lợi giảm tối đa 3% trên tổng đơn hàng
và các quà tặng kèm theo, khi mua các sản phẩm CNTT do Bên A cung cấp.
Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thoả thuận tại Hợp đồng. Các điều kiện
và điều khoản khác không ghi trong Hợp đồng này sẽ được Hai bên thực hiện phù hợp với quy
định của pháp luật;
Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ hai (02)
bản làm căn cứ thực hiện.
Hợp đồng có hiệu lực 01 năm (từ ngày …/…/20... cho đến hết ngày .../…/20...).
ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A
Tổng Giám đốc

………………………………

NGUYỄN ĐÌNH QUỐC TÚ
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