CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o----Số: COTO1607/HĐWS2020

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE
-

Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua
ngày 14/6/2005.

-

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội
11 thông qua ngày 14/06/2005;

-

Căn cứ nghị định số 51/2001/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet ngày 23 tháng 8 năm
2001 của Chính phủ;

-

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của cả hai bên
Hôm nay, ngày tháng 07 năm 2020, chúng tôi gồm:
Bên sử dụng dịch vụ (Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI COTO
Đại diện:

Hoàng Thế Quỳnh

Địa chỉ:

Số 7 ngõ 267 đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải
Phòng, Vietnam

Điện thoại:

02256504328

Fax:

MST:

0201703806

Email:

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP MẠNG VINASTAR
Đại diện:

Bùi Thị Ánh Sao

VP-HN

D24-23, Khu D, KĐT Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận
Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại:

024.6674.3456

Số tài khoản

03201019700212 Mở tại: NH Hàng Hải Việt Nam – CN: Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số thuế:

0108651430

Email:

info@vinastar.net

Hai Bên thống nhất thoả thuận ký kết Hợp đồng với những nội dung như sau:
ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên B thiết kế cho bên A 01 trang web với các chức năng như nội dung trong bản phụ lục của hợp đồng này.
Gồm có:
+ Mô hình thiết kế đồ họa
+ Thiết kế các modules, test hiệu chỉnh
+ Test, hiệu chỉnh và nhập dữ liệu demo
+ Traning, bàn giao mã nguồn, tài liệu, thanh lý hợp đồng
ĐIỀU 2 : THỜI GIAN THỰC HIỆN
• Giao diện website được hai bên thống nhất ngay sau khi kí kết hợp đồng.
• Thời gian xây dựng website 10 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày kí hợp đồng. không chiều thứ 7 và nghỉ
nghỉ lễ tết theo quy định của luật lao động.
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ĐIỀU 3 : GIÁ TRỊ HỢP ĐỐNG VÀ THANH TOÁN.
Bao gồm:
STT

Dịch vụ

1. Phí thiết kế website:
2. Giao diện trên mobi
3. Ngôn ngữ
4. Hosting lưu trữ website

Nội dung

SL

Webstite theo mẫu
theme=5441
Thiết kế Responsive tương thích
trên Mobi, máy tính bảng

Thành tiền
(VNĐ)

01
5.900.000
01

Thêm ngôn ngữ tiếng anh

01

1.500.000

WPH-Pro 1
Dung lượng: 5Gb
Băng thông: KGH
Tên miền chính: 02

01

KM

Tổng cộng (VNĐ) đã
bao gồm thuế GTGT
Bằng chữ

Ghi chú

12 tháng

7.400.000
Bảy triệu bốn trăm nghìn đồng

• Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt
• Phương thức thanh toán :
1. Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng bên A tạm ứng cho bên B 50% giá trị hợp đồng với số tiền là: 3.700.000đ (Ba
triệu bảy trăm nghìn đồng)
2. Đợt 2: Sau khi bên B bàn giao sản phẩm demo và hoạt động tốt bên A thanh toán cho bên B 50% còn lại của
hợp đồng. Thời hạn thanh tóan số tiền còn lại muộn nhất sau 5 ngày kể từ khi bên B bàn giao sản phẩm đồng
thời xuất hóa đơn cho bên A.
ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI BÊN A.
Trách nhiệm của bên A.

4.1
•
•
•
•
•

Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu dữ liệu cần thiết, cho bên B.
Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn (không phụ thuộc vào thời gian bên A đăng nội dung lên website)
Điều hành hoạt động của website đúng theo mục đích, yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.
Bên A phải cung cấp cho bên B đầy đủ dữ liệu, tài liệu mà bên B yêu cầu, cũng như có trách nhiệm hợp
tác, giải đáp tất cả những thắc mắc của bên B trong quá trình thiết kế.
Đăng các sản phẩm, nội dung lên website.
Quyền lợi của bên A.

4.2
•
•

Yêu cầu bên B thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đã nêu trên.
Thu hồi toàn bộ dữ liệu mà bên A đã giao cho bên B, đồng thời có thể yêu cầu bên B xoá bỏ toàn bộ dữ
liệu đã sao lưu tại hệ thống máy tính của bên B khi hợp đồng này được thanh lý.

ĐIỀU 5 : TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ CỦA BÊN B.
Trách nhiệm của bên B.

5.1
•
•
•
•
•

Thực hiện các yêu cầu sửa đổi của bên A đưa ra trong quá trình bên A tiến hành chạy thử.
Bảo quản và bàn giao lại cho bên A các tài liệu, dữ liệu được giao để thực hiện công việc, sau khi công
việc hoàn thành.
Bên B có trách nhiệm bàn giao website sau hết thời hạn hợp đồng, nếu bên A thực hiện đầy đủ thủ tục
thanh toán, và cung cấp dữ liệu đầy đủ, kịp thời, chính xác.
Xem xét đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu website của bên A có hoạt động không đúng với
mục đích sử dụng mà hai bên đã thoả thuận khi thiết kế.
Có trách nhiệm hướng dẫn bên A nội dung và phương để ký kết hợp đồng lưu trữ website trên Internet
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•
•

Bảo mật thông tin bên A đã cung cấp cho bên B theo chế độ mật của nhà nước đã quy định.
Bàn giao code website, upload website lên chạy với tên miền chính của bên A sau khi bên A ký biên bản
thanh lý hợp đồng, đồng thời thanh toán hết số tiền còn lại cho bên B.
Quyền lợi của bên B.

5.2
•
•
•
•
•
•

Yêu cầu bên A cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu đúng hạn.
Yêu cầu bên A thanh toán thêm các chi phí phát sinh do nhu cầu hoặc do lỗi của bên A.
Tạm đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu bên A vi phạm trách nhiệm thanh toán.
Xem xét đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu website của bên A có hoạt động không đúng với
mục đích sử dụng mà hai bên đã thoả thuận khi thiết kế.
Tạm đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu website của bên A có hoạt động vi phạm pháp luật
nước CHXHCN Việt Nam.
Không thay đổi giao diện website dựa trên bản demo mà 2 bên đã thống nhất, nếu bên A muốn thay đổi
giao diện sau khi đã code web thì bên B yêu cầu thêm chi phí phát sinh nếu có.

ĐIỀU 6 : BÀN GIAO, BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ.
•
•
•
•

•

Trong vòng 07 ngày kể từ khi bên B bàn giao website đã thiết kế cho bên A, Bên B phải hướng dẫn cho
nhân viên của bên A phương pháp sử dụng, khai thác và quản lý thành thạo.
Kể từ ngày hai bên ký hợp đồng, bên B có trách nhiệm bảo hành website đã thiết kế trong vòng 01 năm kể
từ ngày 2 bên ký biên bản bàn giao và thanh lý hợp đồng.
Nếu bên A sử dụng dịch vụ hosting/vps của bên B cung cấp thì bên B có trách nhiệm bảo hành và khắc
phục sự cố lỗi website trọn đời.
Trong trường hợp gặp sự cố do Website hoạt động không đúng, bị lỗi lập trình, Website không thể hoạt
động, Bên B sẽ có trách nhiệm bảo hành sản phẩm, phục hồi hiện trang hoạt động ổn định gần nhất, chậm
nhất trong vòng 24h (trong trường hợp rơi vào hai ngày nghỉ).
Bên B không chịu trách nhiệm sửa lỗi website do lỗi bên A giây ra.

ĐIỀU 7 : TRANH CHẤP.
•

•

Khi một trong hai bên vi phạm các trách nhiệm của mình, thì hai bên có quyền tạm đình chỉ hợp đồng và
yêu cầu đối tác thực hiện nghiêm chỉnh trách nhiệm đã được quy định. Trường hợp sự vi phạm được đánh
giá là nghiêm trọng thì bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường
thiệt hai cho mình.
Mọi tranh chấp được giải quyết trên tinh thần thương lượng và thống nhất ý kiến. Trong trường hợp
không thương lượng được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án kinh tế. Phán quyết của cơ quan pháp luật là
quyết định pháp lý cuối cùng ràng buộc cả hai bên.

ĐIỀU 8 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG
•
•
•

Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn
đề nảy sinh, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị.
Hợp đồng này gồm 03 trang và 01 trang phụ lục được lập thành 02 bản gốc, mỗi bên giữ một bản, có giá
trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.
Mọi bản hợp đồng sao lưu từ bản hợp đồng này, không có ý kiến phê duyệt và chữ ký của hai người đại
điện ký bản hợp đồng này, đều không có giá trị.
ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký tên, đóng dấu)
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3

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
Kèm theo hợp đồng Số: COTO1607/HĐWS2020/PL01
Chức năng

STT

Diễn giải cơ bản

1.

Trang chủ

Giao diện chính của website, được thiết kế và trình bày hợp lý, hiện đại.
theo mầu chủ đạo của logo, và theo yêu cầu bên A cung cấp. phù hợp cho
người sử dụng. tương thích Mobi.

2.

Trang giới thiệu

Trang có chức năng cập nhật bài viết và hình ảnh giới thiệu về công ty và
sản phẩm dịch vụ kinh doanh

3.

Trang sản phẩm
+ Danh mục con 1
- Danh mục con 2
- Danh mục con 3 ...

Trang có chức năng giới thiệu chi tiết hình ảnh của từng sản phẩm, liệt kê
sản phẩm theo nhóm, theo loại. Thông tin về sản phẩm, chất lượng, giá
bán,.v.v.v…Danh mục con cập nhật thêm không hạn chế số lượng.

4.

Đặt hàng / giỏ hàng

Khách hàng có thể đặt hàng sản phẩm online, thông tin đơn hàng sẽ được
gửi vào email quản trị website.
Admin có thể quản lý được tình trang đơn hàng: hoàn thành / chưa hoàn
thành.

5.

Trang tin tức & Sự kiện
- Tin công ty
- Sự kiện
- Thông tin chung

Trang có chức năng đăng tải tin tức và sự kiện của Công ty, đồng thời đăng
tải các tin tức liên quan. Ví dụ: Tin sản phẩm mới, tin khuyến mại, tin giảm
giá của công ty
Có danh mục được phân thành nhiều cấp

6.

Trang liên hệ

Trang có chức năng liên hệ giữa khách hàng và công ty, thông tin liên hệ
thông qua hệ thống website và gửi về webmail, admin hoặc công ty có thể
quản lý các nội dung liên hệ từ khách hàng này. Trang được trình bày theo
dạng from mặc định.

7.

Chức năng tiện ích

Cài chức năng bảo mật admin, cài webmail trên outlook, cài năng thống kê
truy cập, cài nick yahoo vào hệ thống website

8.

Trang đối tác

Liệt kê logo của các đối tác, bạn hàng của công ty. Sẽ đặt link đến website
của đối tác.

9.

Trang tìm kiếm

Giúp khách hàng tìm kiếm nhanh theo từ khóa của sản phẩm có trên
website.

10.

Trang hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ qua live chát trực tuyến, zalo, skype, hotline ….vv

11.

Mạng xã hội

Kết nối mạng xã hội, facebook, youtube, tiwtter, khách hàng có khả năng
chia sẻ bài viết và sản phẩm trên website lên facebook và comment trực
tiếp trên website bên dưới sản phẩm – tin tức – giới thiệu – tin tức – hỏi
đáp...

12.

Tối ứu SEO

Website được thế kế chuẩn SEO, tích hợp các công cụ có sẵn cho việc tối
ưu SEO từ khóa, nội dung cho website

13.

Ngôn ngữ

Website có 2 ngôn ngữ: Tiếng việt / tiếng anh

Thống kế truy cập

+ Thông kế số người đang online trên website
+ tổng số truy cập
+ Tổng số người truy cập theo ngày

14.
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15.

Tích hợp mã nhúng
ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký tên, đóng dấu)

Hỗ trợ tích hợp các mã nhúng JS, CSS… vào mã nguồn website khi có yêu
cầu từ bên A.
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký tên, đóng dấu)
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