CÔNG TY CỔ PHẦN IPOS.VN

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

Số: HĐTMC1234/IPOS-ABC

HỢP ĐỒNG THUÊ MÁY CHỦ

-

Căn cứ Bộ luật Dân sự do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày
24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Thương Mại do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày
14/06/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Hợp đồng số: HĐMB1234/IPOS_ABC được kí kết giữa hai bên ngày 00 tháng 00 năm 2018;

-

Căn cứ vào nhu cầu, khả năng cung cấp và quá trình thảo luận của Hai Bên.

-

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY ABC
Địa chỉ

:

Điện thoại

:

Đại diện

:

Chức vụ

:

Số CMND
Ngày cấp
Nơi cấp
Bên B : CÔNG TY CỔ PHẦN IPOS.VN
Địa chỉ

: Tầng 11, tòa tháp văn phòng Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô,
Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại

: 1900 4766

Đại diện

: Ông Vũ Thanh Hùng

Chức vụ

: Giám đốc

Tài khoản 1

: 11722990944013

Ngân hàng

: Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Tài khoản 2

: 0491000064309

Ngân hàng

: Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Hà Nội

Chủ tài khoản

: Công ty Cổ phần iPOS.vn

Mã số Thuế

: 0104789847

Sau khi bàn bạc, Hai bên cùng đồng ý ký bản Hợp đồng thuê máy chủ (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các
điều khoản sau:
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ĐIỀU 1: NỘI DUNG & GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Bên B cung cấp cho Bên A dịch vụ cho thuê máy chủ với các nội dung sau:

1.1.

1.2

-

Cung cấp cho bên A dịch vụ thuê máy chủ có thông số kĩ thuật và dịch vụ được cập nhật tại trang
Website: www.ipos.vn

-

Đặt và duy trì kết nối máy chủ trong thời hạn của hợp đồng được kí kết;
Giá trị hợp đồng:

STT

Địa Điểm

Đơn giá

Thời gian

01

CÔNG TY ABC

1,200,000

01 năm

Tổng cộng

Thành tiền

1,200,000
1,200,000

Số tiền bằng chữ: Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn ./.
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.
ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
2.1

Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

2.2

Bên A thanh toán 100% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng thuê máy chủ với thời gian tại điều
1.2.
Các khoản phí trên sẽ không hoàn lại cho bên A trong trường hợp bên A đơn phương chấm dứt hợp
đồng.

ĐIỀU 3: QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN, GIA HẠN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
3.1 Thời hạn hợp đồng
Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày bên B nhận được thanh toán tại Khoản 2.2 Điều 2
Hợp đồng này.
3.2

Gia hạn hợp đồng
Hợp đồng được tự động gia hạn trong các năm sử dụng dịch vụ tiếp theo của bên A. Trước khi hết
hạn Hợp đồng 30 ngày làm việc, Bên B gửi thông báo bằng văn bản cho Bên A và đề nghị gia hạn.
Trường hợp tiếp tục gia hạn Hợp đồng, Bên A xác nhận bằng thư điện tử hoặc văn bản thông báo
đồng ý gia hạn và thanh toán theo Khoản 2.2 Điều 2 hợp đồng này.

3.3

Thanh lý hợp đồng
Hợp đồng được tự động thanh lý và chấm dứt tất cả quyền và nghĩa vụ của hai bên sau 10 ngày kể
từ ngày thời hạn Hợp đồng thuê máy chủ hết hiệu lực và bên B không nhận được thông báo gia hạn
Hợp đồng của bên A theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 2 Hợp đồng này.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN
4.1

Trách nhiệm của bên B
4.1.1 Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung đã thoả thuận trong Hợp đồng này, hướng dẫn Bên A
thực hiện đúng quy trình khai thác dịch vụ.
4.1.2 Bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt 24/24 giờ trong ngày, 07 (bảy) ngày trong tuần ngoại
trừ các trường hợp theo quy định tại điều 4 của Hợp đồng này
4.1.3 Bảo mật thông tin trên máy chủ của Bên A trừ những trường hợp cần thiết có yêu cầu hoặc
lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này Bên B sẽ thông báo cho Bên B về
việc tiết lộ thông tin này.
4.1.4 Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của Bên A về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách
nhiệm của Bên B.
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4.1.5 Không chịu trách nhiệm bồi thường dữ liệu của Bên A lưu trữ tại Bên B trong trường hợp hệ
thống server bị gián đoạn do các sự cố bất khả kháng theo quy định tại Khoản 5.1 Điều 5 Hợp đồng
này.
4.1.6
Bên B có trách nhiệm bảo mật quyền truy nhập từ xa, thông tin tài khoản, mật khẩu truy cập và
các thông tin khác có liên quan. Bên B chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra nếu cung
cấp quyền truy cập từ xa và các thông tin có liên quan này cho Bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng
văn bản của bên A dẫn đến thiệt hại trên thực tế. Số tiền bồi thường được hai bên xác định tại thời điểm
xảy ra thiệt hại nhưng không được quá 20.000.000 VNĐ (Việt Nam Đồng).
Ngoài ra, việc thay đổi, thêm mới tính năng, tài khoản vào dữ liệu của Bên A là không được phép trừ khi có
bản mô tả chi tiết và được đồng ý bằng văn bản có chữ ký xác nhận của bên A.
4.2

Trách nhiệm của bên A
4.2.1 Bên A có trách nhiệm bảo mật quyền truy nhập từ xa do Bên B cấp. Bên A phải chịu trách
nhiệm trước pháp luật nếu để Bên thứ ba dùng quyền truy nhập từ xa bên B cung cấp cho bên A để
thực hiện các hành vi phạm pháp luật theo các quy định của pháp luật.
4.2.2 Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về việc sử dụng dịch vụ Internet, bản quyền
phần mềm cài đặt trên máy chủ.
4.2.3 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tổng giá trị Hợp đồng cho bên B theo quy định tại Khoản 2.2
Điều 2 Hợp đồng này.

ĐIỀU 5: BẤT KHẢ KHÁNG
5.1

Nếu bất kỳ sự kiện nào như thiên tai, dịch họa, lũ lụt, bão, hoả hoạn, động đất hoặc các hiểm họa
thiên tai khác; hoặc việc đình công hay can thiệp của Nhà nước, hay bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra
ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ Bên nào và không thể lường trước được, thì Bên bị sự kiện bất khả
kháng làm ảnh hưởng được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ, với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng đó đã
áp dụng mọi biện pháp cần thiết và có thể để ngăn ngừa, hạn chế hoặc khắc phục hậu quả của sự
kiện đó.

5.2

Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên còn lại. Trong trường
hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra, các Bên được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

5.3

Nếu sự kiện bất khả kháng không chấm dứt trong vòng 40 (bốn mươi) ngày hoặc một khoảng thời
gian lâu hơn và vẫn tiếp tục ảnh hướng đến việc thực hiện Hợp đồng thì bên nào cũng có quyền đơn
phương chấm dứt Hợp đồng và thông báo cho bên còn lại bằng văn bản trong vòng 10 (mười) ngày
kể từ ngày dự định chấm dứt.

5.4

Khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, các Bên sẽ tiếp tục thực hiện Hợp Đồng nếu việc tiếp tục thực
hiện Hợp đồng là có thể được.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
5.1

Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng, Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách
nhiệm theo quy định của pháp luật.

5.2

Trường hợp có những vấn đề tranh cãi mà hai bên không thống nhất được, hai bên sẽ đưa vấn đề
này ra Toà án cấp có thẩm quyền tại nơi Bên A đặt trụ sở chính để giải quyết. Mọi chi phí liên quan sẽ
do bên có lỗi chịu. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng hai bên phải thi hành.

5.4

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
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ĐẠI DIỆN BÊN B

3
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