
Mẫu số 10 

DỰ THẢO HỢP ĐỒNG 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012, mục 7 Công tác nạo vét trong nước 

Căn cứ  Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017  hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt 
Nam quản lý khai thác hoạt động hàng hải ; 
Căn cứ  Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2018 về quản lý hoạt động 
nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. 
Căn cứ (1) ____ 
Căn cứ hồ sơ đề xuất của nhà thầu (ghi tên nhà thầu) cho gói thầu « Nạo vét duy tu khu 
nước trước bến cảng VungtauShipyard 2019 » ; 
Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ về việc phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo trúng thầu số ____ 
ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu; 

 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có: 

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A) 

Tên Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu 

Địa chỉ: 847/4 đường 30/4 phường 11 TP Vũng Tàu, tỉnh Bà rịa- Vũng tàu 

Điện thoại: 0254 3848326 / Fax: 0254 3849164 

E-mail: info@vungtaushipyard.com.vn  

Tài khoản:  

Mã số thuế: 35001 00135 

Đại diện : ô. Lưu Minh Phương                            Chức vụ:   Tổng giám đốc 

Nhà thầu(2) (sau đây gọi là Bên B) 

Tên Nhà thầu: [ghi tên nhà thầu được lựa chọn] 
Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Fax: 
E-mail: 
Tài khoản: 
Mã số thuế: 
Đại diện là ông/bà:                                                      Chức vụ: 
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được 

ủy quyền). 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng xây lắp với các nội dung sau: 

Điều 1. Đối tượng hợp đồng 

Bên A giao khoán và bên B đồng ý nhận thực hiện việc thi công công trình Nạo vét duy tu 

vùng nước trước cảng  Vungtau Shipyard năm 2019 theo bản vẽ thiết kế số……kèm theo 



Điều 2. Khối lượng tạm tính và đơn giá : 

2.1 Đơn giá thi công khoán gọn :  ………..vnđ/m3 

2.2 Khối lượng tạm tính : ………m3 

2.3 Giá trị HĐ tạm tính :  

Giá trị quyết toán căn cứ vào khối lượng nạo vét thực tế nhưng không vượt quá khối lượng 

hình học  được xác định là…… (sai số…..) 

Các khối lượng nạo vét ngoài phạm vi vùng nạo vét không được tính vào khối lượng 
nghiệm thu. 

Điều 3.  Thời gian và tiến độ thực hiện:                         
3.1 Bên B cam kết hoàn thành toàn bộ khối lượng theo hợp đồng trong thời gian 50 ngày 

lịch (tính cả ngày lễ, chủ nhật) từ ngày nhận bàn giao mặt bằng từ bên A. 
3.2  Công tác đo đạc bàn giao mặt bằng được triển khai trước thời điểm khởi công thi công 

nạo vét tối đa không quá 15 ngày.  
3.3 Bên B cam kết đảm bảo thực hiện tiến độ thi công theo lịch tiến độ thống nhất giữa hai 

bên (đính kèm). Trong các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ thi công, hai bên sẽ 
thỏa thuận điều chỉnh lịch tiến độ. 

Điều 4. Nghiệm thu – thanh quyết toán: 

4.1 Hai bên tiến hành nghiệm thu bằng hình thức đo tại sà lan. Việc đo đạc nghiệm thu sẽ 
được thực hiện sau khi nhà thầu thi công thông báo đã hoàn thành công tác nạo vét. Nếu kết quả 
đo đạc nghiệm thu cho thấy công việc của nhà thầu chưa đạt yêu cầu thì nhà thầu thi công phải 
thực hiện bổ sung cho đến khi kiểm tra đạt yêu cầu; 

4.2 Trong vòng chậm nhất là một (1) tuần sau khi nhận được thông báo của bên B về việc 
hoàn tất công trình, bên A có trách nhiệm mời đơn vị có chức năng đến đo đạc khảo sát để lập 
bình đồ phục vụ thông báo hàng hải.  Bên B có trách nhiệm thực hiện công việc theo hợp đồng 
cho đến khi kết quả khảo sát cho thấy độ sâu nạo vét trong vùng nước trước cảng Vungtau 
Shipyard đã đạt chuẩn tắc thiết kế để công bố hàng hải. 

4.3 Các bên có trách nhiệm ký hồ sơ quyết toán công trình trong vòng năm (5) ngày sau 
khi có kết quả đo đạc khảo sát chính thức  xác nhận độ sâu vùng nước trước cảng Vungtau 
Shipyard đã đạt chuẩn tắc thiết kế để công bố hàng hải. 

Điều 5. Phương thức thanh toán 

Bên A thanh toán cho bên B bằng chuyển khoản theo tiến độ sau: 

          - Lần 1: Sau khi nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng :  20% giá trị hợp đồng ; 

          - Lần 2: Sau khi hoàn thành 50% khối lượng nạo vét:  30% giá trị hợp đồng ; 

          - Lần 3: Sau khi quyết toán công trình:  50% giá trị hợp đồng ; 

Thời hạn thanh toán: trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư 
nhận được bộ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của Nhà thầu. 

Điều 6. Trách nhiệm của Nhà thầu 

6.1 Thi công công trình theo đúng phạm vi, thiết kế và biện pháp kỹ thuật đã cam kết; thực 

hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình; 



6.2 Sử dụng các phương tiện, trang thiết bị, nhân lực theo danh sách đã kê khai tại hồ sơ đề 

xuất; các thay đổi mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của  Chủ đầu tư đầu tư bị coi là vi 

phạm hợp đồng; chịu trách nhiệm pháp lý về các phương tiện thi công; 

6.3  Đảm bảo phương tiện thi công nạo vét đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, 

không làm rơi vãi chất nạo vét trong quá trình thi công, vận chuyển. Quản lý chất nạo vét theo 

quy định của pháp luật . 

6.4 Đổ chất nạo vét đúng vị trí theo thỏa thuận, được UBND tỉnh phê duyệt.  Chịu trách 

nhiệm trước các cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường tại địa phương; 

6.5 Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông hàng hải trong quá trình thi 

công; 

6.6 Sắp xếp bố trí thời gian, nhân lực, phương tiện thi công theo thống nhất với bên A để 

đảm bảo không ảnh hưởng kế hoạch sản xuất kinh doanh cùa bên A; 

Điều7. Trách nhiệm của Chủ đầu tư  

7.1 Bàn giao hồ sơ thiết kế, chủ trì bàn giao cọc mốc cho bên B; 

7.2 Tổ chức giám sát chặt chẽ phương tiện thi công nạo vét đảm bảo thi công đúng phạm 

vi, thiết kế công trình; 

7.3 Tổ chức giám sát chặt chẽ phương tiện vận chuyển đổ chất nạo vét, hành trình của các 

phương tiện và nhận chìm chất nạo vét, đổ thải ở biển tại vị trí được cơ quan có thẩm quyền cấp 

phép phê duyệt; 

7.4 Tổ chức giám sát thi công nạo vét bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường 

và các yêu cầu khác theo quy định pháp luật.  

7.5 Cử cán bộ giám sát thường trực có mặt tại hiện trường để thực hiện giám sát khối 

lượng và chất lượng công trình theo quy định của pháp luật; 

7.6 Phối hợp với bên B để giải quyết các vướng mắc nếu có trong quá trình thi công; 

7.7 Thực hiện các thủ tục nghiệm thu, quyết toán theo quy định;  

7.8 Thanh toán cho bên B theo điều 5 Hợp đồng này; 

Điều 8. Công tác giám sát thi công: 

8.1 Giám sát công tác nạo vét duy tu, gồm: 

a) Xem xét, kiểm tra trình tự và biện pháp thi công chi tiết do nhà thầu thi công công trình 
lập trước khi trình phê duyệt; 

b) Kiểm tra hệ thống mốc định vị mặt bằng và cao độ phục vụ trong suốt quá trình thi công 
công trình; 

c) Kiểm tra, giám sát các máy móc, thiết bị thi công tập kết tới công trường theo danh mục, 
quy cách, chủng loại, tính năng kỹ thuật, thời hạn đăng kiểm, chứng chỉ của thuyền viên, 
bảo hiểm của phương tiện và các yêu cầu cần thiết khác nhằm đảm bảo an toàn trong quá 
trình thi công; 

d) Kiểm tra việc lắp đặt và chất lượng của hệ thống giám sát nạo vét. Các thiết bị phải có 
xuất xứ rõ ràng, niêm phong hoặc kẹp chì cố định khi lắp đặt, đảm bảo hiển thị các dữ liệu 



tên (số hiệu) phương tiện, kích thước, vị trí, vận tốc di chuyển, thời điểm dừng đỗ để thuận 
lợi cho công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát; 

đ) Theo dõi tiến độ nạo vét; 

e) Kiểm tra điều kiện khởi công công trình; nhân sự của nhà thầu thi công đưa vào, rời công 
trường; 

g) Giám sát công tác an toàn và bảo vệ môi trường; 

h) Giám sát thi công nạo vét đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật (đúng độ sâu, mái dốc thiết kế, 
có kể đến các sai số cho phép theo đúng quy định); 

i) Giám sát công tác đo đạc kiểm tra sau khi hoàn thành công tác nạo vét, bảo đảm hệ thống 
mốc định vị mặt bằng và cao độ sử dụng để đo đạc trước và sau khi nạo vét là không thay 
đổi; 

k) Kiểm tra, xác nhận khối lượng. 

8.2. Giám sát công tác vận chuyển và đổ chất nạo vét, gồm: 

a) Giám sát phương tiện vận chuyển đổ chất nạo vét tại vị trí nạo vét, hành trình đi đổ chất 
nạo vét và vị trí đổ chất nạo vét được phê duyệt trong suốt thời gian thi công công trình; 

b) Thu thập, tổng hợp các thông tin, dữ liệu hiện trường (vị trí, vận tốc di chuyển, thời điểm 
dừng đỗ) từ hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, vận chuyển. Chụp 
ảnh khoang chứa chất nạo vét của phương tiện vận chuyển tại các thời điểm: bắt đầu nhận 
chất nạo vét tại khu vực thi công; kết thúc quá trình nhận chất nạo vét để di chuyển đi đổ; 
kết thúc hành trình di chuyển đến vị trí đổ và kết thúc quá trình đổ chất nạo vét để di chuyển 
về khu vực thi công. 

8.3. Giám sát công tác hoàn thiện, gồm: 

a) Kiểm tra tọa độ, cao độ và mái dốc của khu vực nạo vét theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết 
kế; 

b) Giám sát công tác khảo sát đo đạc và xác nhận khối lượng công việc hoàn thành của nhà 
thầu; giám sát công tác đo đạc và xác nhận khối lượng công việc tại vị trí đổ chất nạo vét 
đối với trường hợp đổ chất nạo vét tại vị trí trên cạn bằng phương pháp hút phun sử dụng 
đường ống; 

c) Giám sát nghiệm thu công việc toàn bộ hạng mục công trình. Việc đo đạc nghiệm thu sẽ 
được thực hiện sau khi nhà thầu thi công thông báo đã hoàn thành công tác nạo vét. Nếu kết 
quả đo đạc nghiệm thu cho thấy công việc của nhà thầu chưa đạt yêu cầu thì nhà thầu thi 
công phải thực hiện bổ sung cho đến khi kiểm tra đạt yêu cầu; 

d) Giám sát các công tác hoàn thiện khác. 

8.4. Trách nhiệm của tư vấn giám sát 

a) Thực hiện giám sát theo các nội dung quy định tại Điều này và quy định của pháp luật có 
liên quan; 

b) Lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát, trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt trước khi 
giám sát thi công; 

c) Phải có bộ phận chuyên trách bảo đảm duy trì hoạt động giám sát một cách có hệ thống 
toàn bộ quá trình thi công nạo vét, từ khi khởi công đến khi nghiệm thu, bàn giao; bố trí 
nhân sự thực hiện công tác giám sát gồm Giám sát trưởng và các Giám sát viên; 



d) Bố trí đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công tác giám sát; bố trí đủ cán bộ kỹ thuật có 
năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện giám sát chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên 
toàn bộ quá trình thực hiện của nhà thầu khảo sát, thi công nạo vét đảm bảo chất lượng, tiến 
độ công trình cũng như các điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Ghi chép 
toàn bộ kết quả giám sát về quá trình thi công nạo vét và vận chuyển đổ chất nạo vét; 

đ) Thường xuyên kiểm tra, giám sát về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây 
dựng công trình đưa vào, ra công trường (kể cả nhà thầu phụ và các thiết bị đi thuê); xác 
nhận số lượng, chất lượng máy móc, thiết bị theo hợp đồng hoặc theo hồ sơ trúng thầu 
(danh sách thiết bị, tính năng kỹ thuật, thời hạn đăng kiểm, chứng chỉ của thuyền viên, bảo 
hiểm...); phản ánh kịp thời tới chủ đầu tư đối với các thiết bị không phải của nhà thầu thi 
công xuất hiện tại công trường; 

e) Hàng ngày, phải kiểm tra tình trạng lắp đặt, hoạt động của hệ thống giám sát nạo vét trên 
các phương tiện thiết bị thi công của nhà thầu; yêu cầu khắc phục ngay khi phát hiện sự cố, 
sai khác không đáp ứng chất lượng theo quy định; 

g) Thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của nhà thầu; kiểm 
tra tọa độ, cao độ và mái dốc của khu vực nạo vét theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế; theo 
dõi, đôn đốc tiến độ nạo vét; 

h) Bố trí đủ nhân sự có mặt tại hiện trường thi công trong suốt thời gian thi công công trình 
để thực hiện công tác giám sát theo quy định tại Nghị định này, đối với trường hợp không 
thực hiện giám sát liên tục được các phương tiện tại vị trí thi công và vị trí đổ chất nạo vét 
thì phải thực hiện giám sát trực tiếp trên phương tiện trong quá trình phương tiện đi đổ chất 
nạo vét; chụp ảnh khoang chứa chất nạo vét của phương tiện vận chuyển tại các thời điểm: 
bắt đầu nhận chất nạo vét tại khu vực thi công, kết thúc quá trình nhận chất nạo vét để di 
chuyển đi đổ, kết thúc hành trình di chuyển đến vị trí đổ và kết thúc quá trình đổ chất nạo 
vét để di chuyển về khu vực thi công (ảnh chụp phải thể hiện số liệu tọa độ GPS và thời 
gian thực tại thời điểm chụp ảnh); chuyển giao kịp thời các hình ảnh chụp tới chủ đầu tư để 
theo dõi, lưu trữ cùng với hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định; 

i) Tham gia công tác khảo sát đo đạc nghiệm thu nội bộ của nhà thầu và đánh giá chất lượng 
kết quả thi công của nhà thầu, báo cáo chủ đầu tư về điều kiện đáp ứng đối với đề xuất tổ 
chức khảo sát đo đạc nghiệm thu công trình của nhà thầu; 

k) Báo cáo kịp thời các kết quả thực hiện, phát sinh, vướng mắc, đề xuất biện pháp xử lý 
trong quá trình thực hiện về cơ quan quản lý; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ 
quan quản lý về kết quả thực hiện. 

8.6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám sát trưởng 

a) Phụ trách chung công tác giám sát thi công tại hiện trường; phân công nhiệm vụ cụ thể và 
kiểm tra, đôn đốc công tác giám sát của các giám sát viên; 

b) Xem xét và hướng dẫn nhà thầu hoàn thiện biện pháp thi công chi tiết để trình phê duyệt 
theo quy định; 

c) Đề ra kế hoạch và kiểm tra thường xuyên công tác giám sát. Yêu cầu tạm dừng thi công 
đối với các phương tiện thi công không đáp ứng yêu cầu; 

d) Tổng hợp tình hình thi công các hạng mục công trình; báo cáo kịp thời tình hình thi công, 
kiến nghị các biện pháp xử lý khó khăn vướng mắc xảy ra trong quá trình thi công; báo cáo 
các hồ sơ nghiệm thu trong quá trình thi công cho lãnh đạo đơn vị tư vấn; 



đ) Tham gia việc lập các hồ sơ nghiệm thu về mặt kỹ thuật, khối lượng, hồ sơ hoàn công 
tổng nghiệm thu công trình; 

e) Thực hiện trách nhiệm của Giám sát viên đối với các trường hợp trực tiếp tham gia thực 
hiện; 

g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác giám sát trong suốt thời gian thi công. 

8.7. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Giám sát viên 

a) Giám sát về mặt kỹ thuật, đảm bảo công trình đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, đúng quy trình 
và hồ sơ thiết kế; 

b) Giám sát và xác nhận các chuyến vận chuyển đổ chất nạo vét; 

c) Giám sát hoặc thực hiện việc lập các văn bản nghiệm thu được giao theo đúng mẫu quy 
định; 

d) Thực hiện công tác ghi chép nhật ký giám sát đối với công việc được giao giám sát; kiểm 
tra và ký xác nhận nhật ký thi công kịp thời suốt trong thời gian thi công. 

8. Đối với hoạt động nạo vét duy tu theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng 

thời gian xác định: Ngoài giám sát của Tư vấn giám sát theo quy định, chủ đầu tư thuê đơn vị tư 

vấn thực hiện khảo sát đo đạc kiểm tra đột xuất để kiểm tra việc duy trì chuẩn tắc thiết kế của 

nhà thầu thi công. 

Điều 9. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng 
9.1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp 

sau:___[Ghi các trường hợp mà hợp đồng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tính chất 
của gói thầu]. 

9.2. Trường hợp phát sinh các hạng mục công việc ngoài phạm vi hợp đồng, Bên A và 
Bên B sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.  

Điều 10. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
10.1 Nhà thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng (mẫu 11) cho Chủ đầu tư trong 

vòng năm (5) ngày lịch sau khi hợp đồng đã được ký kết.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải 
được Chủ đầu tư chấp thuận. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 20% giá trị hợp đồng.  

10.2 Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có giá trị và có hiệu lực đến khi Nhà thầu đã thi 
công hoàn thành công trình, hoặc hạng mục công trình tương ứng với Hợp đồng đã ký kết 
được Chủ đầu tư nghiệm thu và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành công trình. Nếu các điều 
khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hạn và Nhà thầu chưa hoàn thành 
các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm trước ngày hết hạn, Nhà thầu sẽ phải gia hạn giá 
trị, thời gian của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và 
mọi sai sót đã được sửa chữa xong. 

10.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Bên A khi Bên B không  hoàn 
thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A; 
bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của 
bảo đảm thực hiện hợp đồng.  

10.4. Bên A phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên B trong thời hạn khi 
bên B đã hoàn thành công trình và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành công trình. 

Điều 11. Chấm dứt hợp đồng  
11.1. Bên A hoặc Bên B có thể chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau: 

a.  Một trong các trường hợp bất khả kháng; 

b.  Có sự vi phạm hợp đồng từ một bên và bên kia đã có văn bản cảnh báo đến lần thứ 



3 nhưng bên vi phạm không có hành động khắc phục. 

11.2. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng theo điểm b khoản 1 Điều này, Bên A có 
thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng mà Bên B đã không thực 
hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những chi phí vượt trội cho việc 
thực hiện phần hợp đồng này. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng 
mà mình đang thực hiện và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó. 

11.3. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng theo điểm b khoản 1 Điều này, Bên A 
không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi 
quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật. 

Điều 12. Tư vấn giám sát 

Tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện các công việc nêu trong hợp đồng tư vấn 
giám sát ký với Chủ đầu tư. 

Tư vấn giám sát có thể đưa ra chỉ dẫn cho nhà thầu về việc thi công xây dựng công 
trình và sửa chữa sai sót vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của tư vấn 
giám sát. 

 Trường hợp chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát, chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn 
bản cho nhà thầu. 

Điều 13. Vật tư, máy móc, thiết bị 

Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng cho công trình đáp ứng 
đúng yêu cầu kỹ thuật và được kiểm định theo quy định của pháp luật. 

Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc tại 
công trường vào bất kỳ thời điểm nào. 

Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật 
tư, máy móc, thiết bị nêu trên. 

 Điều 14. Bảo hành, sửa chữa, khắc phục sai sót  

 Nhà thầu bảo đảm thực hiện chế độ bảo hành đối với công trình như đã nêu trong 
HSĐX.  

 Kể từ ngày hoàn thành cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hành công trình, chủ đầu tư 
sẽ thông báo cho nhà thầu về các sai sót trong công trình. Thời hạn bảo hành công trình phải 
được gia hạn cho đến khi các sai sót được sửa chữa xong. 

 Mỗi lần có thông báo về sai sót trong công trình, nhà thầu phải tiến hành sửa chữa sai 
sót đó trong khoảng thời gian quy định mà chủ đầu tư đã thông báo. 

 Nếu nhà thầu không sửa chữa sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy 
định tại thông báo sai sót trong công trình thì chủ đầu tư được thuê tổ chức khác khắc phục 
sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này. 

 Điều 15. Trường hợp bất khả kháng: 

15.1. Trong bất kỳ trường hợp nào ngoài sự kiểm soát của mỗi bên, làm ảnh hưởng đến 
nghĩa vụ thực hiện tất cả hoặc một phần hợp đồng của mỗi bên thì thời gian quy định thực 
hiện nghĩa vụ này sẽ được gia hạn dài ra bằng với khoảng thời gian do hậu quả của trường 
hợp bất khả kháng gây ra. Những sự kiện mà (sau đây gọi là “Bất Khả Kháng”) bao gồm 
nhưng không giới hạn bởi: 

(i) Thiên tai bao gồm: Bão, động đất, lũ lụt hay bất kỳ hình thức nào khác do thiên nhiên 
gây ra mà sức mạnh và sự tàn phá của nó không thể lường trước hoặc chống lại được. 



(ii)  Chiến tranh (tuyên bố hoặc không tuyên bố), chiến sự, xâm lược, hoạt động của kẻ thù 
bên ngoài, đe dọa hoặc chuẩn bị chiến tranh, bạo động, khởi nghĩa, xáo trộn công cộng, nổi 
loạn, cách mạng, nội chiến, các đình công, phá hoại của công nhân; 

15.2. Trong trường hợp bất khả kháng, các bên sẽ thông báo cho nhau về các biến cố của 
trường hợp này, và cả những hậu quả có thể xảy ra cho việc thực hiện hợp đồng này trong 
vòng 20 ngày kể từ khi xảy ra biến cố. Thời gian giao hàng trong trường  hợp này sẽ được 
kéo dài với sự nhất trí của hai bên. 

15.3. Nếu các tình huống do bất khả kháng gây ra kéo dài hơn 6 tháng, các điều khoản và 
điều kiện của hợp đồng sẽ được xem xét một cách hợp lý và thống nhất hòa thuận giữa hai 
bên. 

Điều 16. Giải quyết tranh chấp 

16.1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên 
thông qua thương lượng, hòa giải. 

16.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời 
gian30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa 
việc tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án. Quyết định cuối cùng của Tòa án là quyết định mà 
các bên phải tuân theo. 

Điều 17. Hiệu lực hợp đồng  

17.1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng]. 

17.2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định. 

Hợp đồng được lập thành ____ bộ, Chủ đầu tư  giữ ____ bộ, Nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ 

hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU(4) 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

đóng dấu] 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       
[ghi tên, chức danh, ký tên và 

đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Cập nhật các văn bản hiện hành liên quan đến hợp đồng. 

(2) Trường hợp Nhà thầu liên danh thì trong hợp đồng phải bao gồm thông tin của tất cả 

các thành viên liên danh. Đại diện hợp pháp của từng thành viên trong liên danh phải ký tên, 

đóng dấu vào hợp đồng. 

 


