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Th ngá
KÍNH GỬI: QUÝ CƠ QUAN
Lời đầu tiên tôi xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và sự hợp
tác thành công!
Từ khi thành lập PHÚC KHANG đã không ngừng phấn đấu, cải tiến và mở rộng lĩnh vực kinh
doanh. Đến nay PHÚC KHANG đã trở thành một trong những đối tác quan trọng của các công
trình về lĩnh vực tư vấn, cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điện.
Hiện tại Công ty Cổ phần công nghiệp PHÚC KHANG là nhà phân phối chính thức
của các hãng sản xuất thiết bị điện lớn, nổi tiếng về chất lượng & thương hiệu tại Việt Nam
cũng như trên thế giới:
- Máy phát điện DenyO, Cummins, Perkins, Onis-visa
- Thiết bị đóng cắt: Schneider, ABB, Havells
- Thiết bị chiếu sáng: Philips, Paragon
- Thanh dẫn Busway: Megaduct, B+Link

Hơn thế, PHÚC KHANG còn là một trong những đơn vị thi công hệ thống Cơ Điện
chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp một giải pháp tổng thể cho khách hàng từ Thiết kế đến
Thi công cho các công trình nhà cao tầng, nhà xưởng công nghiệp.
Với phương châm đảm bảo lợi ích Uy tín – Chất lượng – Chuyên nghiệp – Hiệu quả.
Chúng tôi cam kết luôn mang đến cho Quý khách hàng Giải pháp tối ưu nhất - Giá cả hợp lý
nhất - Phục vụ một cách tốt nhất.
Chúng tôi xin gửi đến Quý cơ quan hồ sơ năng lực cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện, rất
mong quý cơ quan lưu tâm xem xét và lựa chọn chúng tôi làm nhà cung cấp.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác cùng Quý cơ quan.
Trân trọng !
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP PHÚC KHANG
PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
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I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty
Tªn doanh nghiÖp: c«ng ty cæ phÇn C¤NG NGHIÖP Vµ DÞCH Vô Kü THUËT PHóC KHANG
Tªn giao dÞch :PHUCKHANG INDUSTRIAL joint stock company
Tªn viÕt t¾t :PHUCKHANG INDUSTRIAL.,JSC

§Þa chØ trô së chÝnh

: Sè 387/C8- Phè T©n Mai- Phêng T©n Mai- Q. Hoµng Mai- TP Hµ Néi

§Þa chØ v¨n phßng

: Sè 26B, ngâ 19/9 Phè Kim §ång- Hoµng Mai- Hµ Néi

§Þa chØ Email

: phuckhang2610@gmail.com

Các ngành nghề kinh doanh chính:
Buôn bán, tư vấn, thiết kế lắp đặt, chuyển giao công nghệ, cho thuê máy phát điện và máy công
trình, bảo dưỡng và sửa chữa máy thiết bị và hoạt động sản xuất, thương mại xuất nhập khẩu:
a. Sản phẩm thương mại
 Máy phát điện, máy xây dựng, máy khai thác đá, máy nén khí, máy bơm công nghiệp
 Phân phối Thiết bị đóng cắt: Schneider, ABB, Havells,
 Phân phối Thiết bị chiếu sáng: Philips, Paragon
 Phân phối Thanh dẫn Busway: Megaduct, B+Link
 Phân phối Bộ lưu điện UPS: Socomec, Delta
 Đai lý phân phối thiết bị điện dân dụng SINO
 Cung cấp các giải pháp về nguồn và tiết kiệm điện năng
b. Dich vụ cho thuê :
 Máy phát điện, máy xây dựng
 Máy công trình, xe nâng hàng, xe nâng người
 Máy nén khí, máy bơm công nghiệp……
c. Lắp đặt hệ thống cơ điện
 Hệ thống trạm biến áp 22kV, 35 kV
 Hệ thống điện động lực, chiếu sáng và điện nhẹ
 Hệ thống PCCC
PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
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 Hệ thống nước, thiết bị vệ sinh
 Hệ thống điều hòa không khí và thông gió
 Hệ thống camera và an ninh
Với sự phát triển và lớn mạnh không ngừng, mạng lưới phân phối của PHUCKHANG
iNDUSTRIAL.,JSC có mặt từ Bắc vào Nam; số lượng nhân viên và các chi nhánh, cửa hàng phân phối
ngày càng tăng.

Chúng tôi cũng có các công nhân, kỹ sư đang ngày đêm có mặt tại các công trình
thi công các hệ thống cơ điện như: trạm biến áp, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ
thống tủ bảng điện hạ thế…
“Chất lượng và chữ tín” là hai yếu tố cơ bản, được coi trọng hàng đầu trong mục tiêu phát triển bền
vững của PHUCKHANG INDUSTRIAL.,JSC

PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
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Dịch vụ sau bán hàng.
- Trung tâm tư vấn lắp đặt, bảo hành và sửa chữa thiết bị .
- Hệ thống chăm sóc khách hàng trên toàn quốc: Hà Nội, Vinh,
Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
- Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên nghiệp được tập huấn bởi
các chuyên gia của chính hãng, được sự hỗ trợ về kỹ thuật và các
trang thiết bị tiên tiến của nhà chế tạo.
- Kho hàng luôn có sẵn hàng (5-10 máy) và phụ kiện chính hãng.
- Đảm bảo cung cấp dịch vụ sau bán hàng một cách tốt nhất.

PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
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Hệ thống các trạm bảo hành
- TRUNG TÂM BẢO HÀNH
TẠI HÀ NỘI
- Địa chỉ: SỐ 26B, NGÕ 19/9
PHỐ KIM ĐỒNG – HOÀNG
MAI – HÀ NỘI
- Fax: 04. 36617820
- Di động: 0978943725

- TRUNG TÂM BẢO HÀNH
T.P ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ: 133 Đường Trường
Chinh - Quận Thanh Khê
- HOTLINE: 0975 287 412

- TRUNG TÂM BẢO HÀNH
TẠI TPHCM
- Địa chỉ: Đường NA5, Khu
công nghiệp Mỹ Phước 2, Tỉnh
Bình Dương
- Hotline: 0948 181 767

11. Cơ sở vật chất kỹ thuật, bố trí nhân lực và trình độ, năng lực cán bộ:
Số nhân viên trong toàn Công ty: 34nhân viên, trong đó trên 70% có trình độ từ đại học trở lên
được phân bổ như sau:
+ Phòng Kinh doanh - Thị trường
Nhân viên
: 8 cử nhân và kỹ sư kinh tế
+ Phòng Kinh doanh - Dự án
Nhân viên
: 05 kỹ sư chuyên ngành
+ Phòng Kỹ thuật - Thiết kế
Nhân viên
: 05 Kỹ sư tư vấn thiết kế
+ Phòng Xuất nhập khẩu
Nhân viên
: 02 Nhân viên chuyên ngành
+ Phòng Kế toán - Tài chính
Nhân viên
: 02 Nhân viên chuyên ngành
+ Xưởng sản xuất và gia công cơ khí
Nhân viên
: 9 Nhân viên
+ Văn phòng
Nhân viên
: 03 Nhân viên
Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản tại các trường đại học có uy
tín và các khoá huấn luyện kỹ thuật nghiệp vụ do chuyên gia của hãng trực tiếp đào tạo. Công ty chúng
tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.
Với chiến lược phát triển là cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có chất lượng cao, giá thành
hạ, chế độ dịch vụ trong và sau bán hàng tốt, giữ uy tín với khách hàng nên lượng khách hàng đến với
Công ty chúng tôi không ngừng tăng. Doanh số bán ra của toàn Công ty liên tục tăng duy trì hàng năm
15-18 tỷ đồng.
Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ Quý Công ty và hy vọng mối quan hệ giữa hai bên ngày
càng phát triển tốt đẹp.
Đại diện nhà cung cấp

PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
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II. tæ chøc nh©n sù c«ng ty phóc khang
1. S¬ ®å tæ chøc
chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm
gi¸m ®èc

phã gi¸m ®èc
kü thuËt

phã gi¸m ®èc
kinh doanh

Phßng

Phßng

Phßng

Phßng

KÕ ho¹chkü thuËt-DỊCH
VỤ

TµI chÝnhkÕ to¸n

Hµnh chÝnhtæng hîp

kinh doanh

Bé phËn
kü thuËt
vµ Dịch
vụ

Bé phËn
KÕ ho¹ch

Bé phËn
qu¶n lý
c¸c dù ¸n

Bé phËn
vËt t, vµ
thiÕt bÞ,
bé phËn
kho

§éi xe

Nh©n sù

C¸c ®éi dịch vụ,
bảo dưỡng, sửa
chữa
PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
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2. Chøc n¨ng hoạt ®éng cña c¸c phßng ban:
- Ban l·nh ®¹o:

Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Gi¸m ®èc

: NguyÔn V¨n Thao

Phã gi¸m ®èc kü thuËt

: NguyÔn V¨n ThÞnh

Phã gi¸m ®èc kinh doanh

: Vò Minh S¬n

Trëng phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n

: Hoµng ThÞ HiÒn

- Phßng kÕ ho¹ch - Kü thuËt:
+ Bé phËn kÕ ho¹ch:
Thèng kª, tæng hîp kÕ ho¹ch vµ kÕt hîp víi phßng tµi chÝnh kÕ to¸n lªn dù to¸n cho
c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh dù thµu , thi c«ng.
KÕt hîp víi phßng kinh doanh, lËp kÕ ho¹ch ®Þnh híng ph¸t triÒn C«ng ty
LËp b¸o c¸o thèng kª vÒ c¸c néi dung thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng theo ®Þnh
kú vµ ®ét xuÊt.
+ Bé phËn kü thuËt:
KÕt hîp víi c¸c ®éi thi c«ng lªn ph¬ng ¸n kü thuËt, ph¬ng ¸n thi c«ng cho c¸c c«ng
tr×nh, dù ¸n;
Tæ chøc thi c«ng c¸c c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n.
Nghiªn cøu, t vÊn cho chñ ®Çu t l¾p ®Æt thiÕt bÞ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt ®ång thêi
trùc tiÕp tham gia gi¸m s¸t thi c«ng c«ng tr×nh theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt vµ tiÕn ®é.
+ Bé phËn qu¶n lý dù ¸n:
KÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch-kü thuËt chuÈn bÞ hå s¬ thÇu vµ hîp ®ång kinh tÕ;
Theo dâi thùc thiÖn kÕ ho¹ch vµ c¸c dù ¸n; §«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång;
TiÕp cËn thÞ trêng t×m kiÕm ®èi t¸c qua hÖ thèng ®¹i chóng ( internet) khai th¸c sö lý
th«ng tin vÒ dù ¸n.
Liªn doanh, liªn kÕt víi nhiÒu ®èi t¸c ®Ó triÓn khai c¸c h¹ng môc cung cÊp vËt t thiÕt
bÞ.
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- Phßng kinh doanh:
ChÞu tr¸ch nhiÖm trong quan hÖ hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c, lËp hå s¬ vµ lµm c¸c c«ng t¸c
t vÊn vÒ c¸c s¶n phÈm tñ , b¶ng ®iÖn. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ linh kiÖn, hµng ho¸
cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty.
- Phßng hµnh chÝnh - Tæng hîp:
Qu¶n lý nh©n sù trong C«ng ty;
Qu¶n lý vµ ®iÒu phèi ®éi xe;
- Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n:
Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.
Qu¶n lý toµn bé sæ s¸ch giÊy tê, c¸c kho¶n thu, chi, lµm c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n.
T vÊn cho Ban Gi¸m §èc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty.
Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh vµ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ tµi
chÝnh, kÕ to¸n..v..v...
+ Bé phËn thiÕt bÞ, vËt t, kho:
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ;
LËp c¸c b¸o c¸o (xuÊt - nhËp - tån) ®×nh kú, bÊt thêng vÒ vËt t thiÕt bÞ;
§Þnh møc sö dông vµ cÊp ph¸t vËt t, thiÕt bÞ;
KÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch - kü thuËt lªn kÕ ho¹ch mua s¾m thiÕt bÞ;
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III. Nh©n sù vµ thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng
a/ Nh©n sù
STT

C¸n bé chuyªn m«n

Sè
lîng

N¨m c«ng t¸c
<3
n¨m

3 - 5 n¨m

> 5n¨m

A

Tr×nh ®é ®¹i häc

1

Kü s §iÖn, tù ®éng hãa

03

01

01

01

2

Kü s ®iÖn

05

01

02

02

3

Kü s c¬ khÝ

02

01

01

4

Kü s PCCC

02

01

01

5

KÕ to¸n

04

02

02

B

Trình độ cao đẳng

1

Cao ®¼ng hàn

03

2

Cao đẳng điện

03

C

Trình độ trung cấp

1

Trung cấp hàn

15

2

Trung cÊp ®iÖn

10

D

C«ng nh©n kü thuËt

1

C«ng nh©n kü thuËt ®iÖn níc

2

03
01

01

01

12

03

01

08

01

10

05

06

09

C«ng nh©n kü thuËt nhiÖt l¹nh

10

04

02

04

3

C«ng nh©n kü thuËt c¬ khÝ

10

02

02

06

4

C«ng nh©n kü thuËt hµn ®iÖn

20

10

04

06

5

C«ng nh©n kü thuËt PCCC

30

05

10

15

b/ ThiÕt bÞ phôc vô thi c«ng
STT

Chñng lo¹i

PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
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Së h÷u
c«ng ty

XuÊt xø

SL
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I

TB ®o th«ng sè kü thuËt

1

§ång hå ®o lu lîng giã

x

TiÖp kh¾c

02

2

§ång hå ®o tèc ®é giã

x

Liªn x«

02

3

ThiÕt bÞ x¸c ®Þnh ®é ån

x

Thuþ §iÓn

02

4

§ång hå ®o ®iÖn v¹n n¨ng(®o ®iÖn ¸p, ®o dßng ®iÖn)

x

NhËt B¶n

04

5

§ång hå ®o ¸p suÊt

x

§µi Loan

01

II

ThiÕt bÞ thi c«ng ®iÒu hoµ

1

M¸y hµn h¬i

x

Mü

10

2

M¸y hót ch©n kh«ng

x

TiÖp

05

3

M¸y b¬m níc

x

NhËt B¶n

10

4

M¸y hµn ®iÖn

x

05

5

M¸y nÐn khÝ

x

Trung Quèc
NhËt B¶n

6

M¸y khoan, m¸y c¾t bª t«ng, s¾t c¸c lo¹i,...

x

NhËt B¶n

20

7

Bé uèn èng c¸c cì tõ D9,5 ®Õn D28,5

x

Trung Quèc

10

8

Bé nong, loe èng ®ång

x

Trung Quèc

10

9

B×nh «xy, nit¬, gas...

x

10

Pal¨ng xÝch

x

SNG

05

11

M¸y ren èng

x

NhËt B¶n

02

12

M¸y uèn èng

x

Mü

05

13

M¸y gÊp mÐp t«n

x

02

14

M¸y Ðp ®Çu cèt

x

Thuþ §iÓn
NhËt B¶n

15

M¸y ph¸t ®iÖn

x

NhËt B¶n

05

16

M¸y khoan ®iÖn

x

§øc

10

17

M¸y mµi

x

III

ThiÕt bÞ thi c«ng PCCC

x

PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
Energy for life

02

10

NhËt B¶n

Nhà thầu thi công cơ điện hàng đầu Việt Nam
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02

CÔNG TY CỔ PHẦN CN&DVKT PHÚC KHANG
h
Khởi tạo giá trị - tích lũy niềm tin

SỐ 387/C8 – PHỐ TÂN MAI – HOÀNG MAI – HÀ NỘI
VPGD MB : SỐ 26B, NGÕ 19/9 PHỐ KIM ĐỒNG – HOÀNG MAI – HÀ NỘI,
HOTLINE : 0948 181 767

1

M¸y hµn h¬i

x

§µi Loan

05

2

M¸y c¾t èng

x

NhËt B¶n

05

3

M¸y hµn ®iÖn mét chiÒu

x

§øc

03

4

M¸y tiÖn ren èng

x

NhËt B¶n

10

5

M¸y hµn ®iÖn xoay chiÒu

x

ViÖt Nam

25

6

M¸y khoan bªt«ng cÇm tay  30 mm Boss

x

§øc

02

7

ThiÕt bÞ l¾p ®Æt ®Çu b¸o

x

NhËt B¶n

03

8

ThiÕt bÞ thö ®Çu b¸o

x

NhËt B¶n

01

9

§ång hå v¹n n¨ng kiÓm tra m¹ch ®iÖn

x

NhËt B¶n

05

10

M¸y bé ®µm ICOM

x

NhËt B¶n

05

11

Thang kü thuËt

x

ViÖt Nam

15

12

M¸y vÆn bu l«ng

x

NhËt B¶n

05

13

M¸y uèn èng

x

NhËt B¶n

12

14

M¸y b¬m ¸p

x

§µi Loan

04

IV

ThiÕt bÞ l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn nhÑ

1

Thang d©y

x

ViÖt Nam

05

2

Thang ®a n¨ng

x

ViÖt Nam

10

3

Khoan tay

x

§øc

10

4

Sóng b¾n ®inh

x

§øc

03

5

§ång hå v¹n n¨ng

x

§µi Loan

05

6

§ång hå ®o hiÓn thÞ sãng

x

§µi Loan

02

Hµ Néi, n¨m 2016
C«ng ty cp C¤NG NGHIÖP phóc khang

PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
Energy for life

Nhà thầu thi công cơ điện hàng đầu Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CN&DVKT PHÚC KHANG
h
Khởi tạo giá trị - tích lũy niềm tin

SỐ 387/C8 – PHỐ TÂN MAI – HOÀNG MAI – HÀ NỘI
VPGD MB : SỐ 26B, NGÕ 19/9 PHỐ KIM ĐỒNG – HOÀNG MAI – HÀ NỘI,
HOTLINE : 0948 181 767

IV. kinh nghiÖm sx & kd c«ng ty Cp C«ng NGHiÖP phóc khang
1. Danh mục các hợp đồng cung cấp và cho thuê máy phát điện, máy công trình

Đơn vị tính : VNĐ
Thời hạn hợp đồng
Khởi công

05/10/2016

Hoàn thành

05/12/2016

Nội dung, cung cấp chủ yếu

Cho thuê máy phát
500KVA ( 2 tháng )

điện Công ty Cổ phần
Công nghiệp
Nhất Tín

Cho thuê máy phát điện 400KVA
dự phòng
04/11/2016

04/3/2017

29/5/2017

29/9/2017

15/12/2017

04/01/2017

15/01/2018

04/07/2017

Tên đơn vị chủ
đầu tư, nhà thầu
chính

Cho thuê máy phát điện
250kva

Cho thuê hai máy phát điện dự
phòng công suất 500KVA

Cho thuê máy phát điện 50KVA ,
100KVA, 250KVA dự phòng- Dự
án đường sắt trên cao

Gía trị hợp
đồng

132.000.000

Công ty Cổ phần
đầu tư Tân An
Dương

231.000.000

Công ty Cổ
Phần Max Á
Châu

121.000.000

Công ty Cổ
phần đầu tư và
xây lắp Tây Hồ
Công ty Cổ phần
nhà X4

132.000.000

363.000.000

Hà Nội, năm 2018
C«ng ty cp c«ng nghiÖp phóc khang

PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
Energy for life

Nhà thầu thi công cơ điện hàng đầu Việt Nam

BAN SAO

coJG HoA xA Her cHUNcr{a vTETNAM
Dqc l|p - T1r do - H4nh phric

HgP DONG THUE VrAy PHAr DrEN
sii:2905/2017/AC-PK
- Cdn c* Bo..luqt Ddn

sry

nudc CI{XHCN Vi€t Nam duqc Quiic hAi th6ng qua ngay 14

thdng 6 ndm 2005 bdt ddu co hiQu lrc.ngoy 0l thdng 0I ndm 2006.
- Cdn c{r LuQt Thuong mqi s6: 36/2005/QHI I ngdy 14/06/2005.
- Cdn c* vdo nhu cdu vd kha ndng cua hai b2n
Hom nay, ngdy 29 thdng 05 ndm 2017, hai b€n chilng t6i g6m:
B6n A (B6n thu€): CONC TY CO PHAN MAX

A CHAU

- Dia chi: 56 nhd 48, ngd 1295/Ill8, ducrng Giai Ph6ng, Phulng Thinh LiQt, Quan
Hoang Mai, Thenh ph6 Hn NQi

Dien tho4i: 043.642 5327
- Ma sti thu6: 0106472605
- Nguoi dai di€n : 6ng Ph4m Vin Mgnh
Chric vu: Girirn D6c
(BGn
BGn B
cho thu6 ): CONC TY CO PHAN COI{C NGHITP VA DICH VU

KY

THUAT PHUC KHANG
- Dia chi: 56 387C8 TAn Ma| phucrng Tin Mai. qufir Hodng Mai, Tp Hd NQi
- Di€n thoai: 043668412311094311 81.767

- Fax : 0436617820
- Me s6 thu6 : 0107597685
- Ngucri tlai diQn : 6ng Nguy6n VIn Thao
Chric vu: Gi:im D6c
:
- Tei kho6n ngdn hdng 1240202019263 T4i: NgAn hdng AGRIBANK - CN Hoing Mai
Sau khi bdn bqc thao luQn,

lni

bOn d6ng

y hj, ket hqp dong cho thu€

ntay ptrut di€n, nQi dung

nltu sau:
DiAU 1/
BCn

THOI GIAN VA CHI PHi CHO THUN

B cung c6p dich 4r cho thu6 t6 mrly ph6t tliQn ch4y dAu Diesel cho b6n A nhem phgc qr

thi c6ng c6ng trinh

l.l/

Thdi gian thud miry: Thdi gian thu€ m6y ld 04 thring, tfnh ttr ngay ban giao thiet bi.

l.2l Don gi6 vd sii luqng'
Hang

TO MAY PHAT DIEN DONG CO DIESEL

mgc/
SO

triCu

miiy

56 luqng

Quy c6ch

M6v

Thring

Don
gia/thitng

T6ng girl

(

-

C6ng su,5r 250kVA

- DiQn 6p: 380V, 3Ph, 4W,50Hz-,
t 500rpm

- M6y c6 v6 chting 6n
Chi phf v4n chuy6n

TOng gi6

Thu6

tri

110.000.000

vATto%

Thirnh ti6n
Bdng cht: MQt trdm hai muoi m6t
VAT. Bao
chi phf nhan c6ng

Eon gi6 dd bao

trq ky thuat hp tl{t sfta chta.

2.1/T6 mdy dugc phdp chay dg phdng.
Di6U 3/ PHTIOIT{G TI{TICTHAM{ TOAN
3.1/ Hinh thric thanh to6n: Thanh torin brutien m{t hodc chuytin kho6n
3.2/ Thanh toiin:
+ Thanh torin I 00%ti6n thud mriy 0l th6ng vd chi phi vfn chuydn
ngay sau khi
tf6ng. Tucmg ducmg: 3 5,000,000rfND

kf

ket

h'p

+ Circ thdng ti6p theo thanh to6n trong vdng 5 ngdy tc tri
ngey k6t thric thdi gian thu€ cria

tru6c.
Oidu l: rHOt CraN Va OrA OIENI
th6ng

\

4'1l Thdi gian giao hing: Sau khi nh0n dugc ti6n thanh to6n cta b€n thu6,
01 ngdy sau giao
hang.

4.2/Dia chi: KCN Thuqn Thenh, B6c Ninh

oi6u sl rnAqH nqrunnn cAc

ffi

ntx

5.llTrich nhigm b6n A:
5-l.l/Eim b6o tdt citcftchQ th6ngphu

,mftN
tai cua

bOn

A tl€u c6 thi€t bi bno vQ.

5'l'2/B€n A kh6ng dugc tuy di doi mriy dtin cdng trinh, rlia tliem khaic ho6c
cho thu6 l4i m6y
n6u kh6ng c6 sp rt6ng

1f

5'l'3/ C6 tftich

bio quan t6 m6y phrlt

nhiQm

cria b€n B.

B (rinh ru thdi rli6m bdm giao m6y).
N6u bi m6t m6y Uoi ttruong ngay ba"g tidn mdt cho b6n B theo dring gi6
tricdn l4i cta m:iy tai
diQn cria b€n

thdi tti6m thanh to:in.
5.1.4/ Trong qu6 trinh thgc hipn hqp rl6ng n6u c6 nhu cau kdo dii
thdi gian thu€ mriy, b6n A
phii th6ng brlo cho b€n B ch0m nh6t tru6c 01 ngiy so v6i ngey du ki6n
t<tit ttrric h'p rl6ng;
tl6ng thdi b€n A phni thanh to6n dut tti€m toan bg gi6 tri rhu€ mriy
dd thgc hi6n cho b6n B.

:0tts ctl
lffNGTI

w

Ngog. lai

ni5u k6t thfic

B trudc 3 ngiy
5

.1.5/ BCn

vi

thdi gian th€ sdm hon so vfi hqp ct6ng, b6n A phii thdng brio cho b6n

b€n B c6

trich nhigm honn fie sii ti€n thu€ mi b6n A

de tra trudc.

A c6 triich nhiem thanh todn theo itrmg Di€u 3 cria ban hqrp tt6ng. Ch6rn thanh to6n

b6n B c6 quydn rut mdy dang cho thu6.

5.l.6lBCn A c6 tr6ch nhi€m hoan trhmiry cho b€n B theo ttung nguyen trang ban dAu vitth cit
c6c linh kiQn kdm theo m6y theo bi6n ban ban giao.

5.2lTrich

nhiQm b6n B.

5.2.llCung c6p cho b6n A t6 m6y phrit ttiQn sri dpng t6t, duo.c hai b6n xic nhgn vd ban giao.
Mriy phrlt ttiQn cria b€n B cho b€n A thu€ phii c6 dAy dri gi6y to ki€m dinh theo dring quy ilinh
cria Phrip lu0! b6n B chfu tr6ch nhiQm mua b6o hi6m cho m6y m6c vd chfu mgi triich nhipm vA
cilc sg c6 gdy ra do ch6t luqng cria mdy.
5.2.21 Trong quii trinh chay mriy c6 U6t ti v6n d€ gi phrit sinh do l6i cta t6 miiy, b6n B s€ cri
nhdn vi6n

k!

thu4t xu6ng sria chira ngay trong vdng 4h vd trong trudrng hgp n6u

phii

sria chfra

trong thb'i gian lAu ddi (qu6 l2h), b€n B s€ thay ttr6 bing mQt t6 m6y khric c6 c6ng su6t tucrng
ducrng, mqi chi phi ph6t sinh do b€n B chiu.

5.2.3/cung c6p h6a rlon GTGT cho bcn A cho m6i clqt thanh to:ln.

ornuo: Bruu rnoAN cHuNc
6. U Mqi stra <I6i b6 sung vO c6ch thric
nh6t

cho thu€, nQi dung h-op ct6ng

gita hai b6n vi thd hiQn bing vdn bin

6.2/ Bhn

hcr,p

phii th6ng qua sg rh6ng

cu th6.

d6ng ndy tuAn thri theo quy dinh phrip luat hien hdnh ViQt Nam. N6u c6 tranh

ch6p hai b6n cirng nhau hda gi6i, n6u kh6ng thdnh se dua ra Tda rin TP He

Ngi gini quy6l ph:ln

quytit cua tda anbiltbuQc ciic b€n phii thgc hiQn, b6n rhua chiu 6n phi.
6.3/Sau khi hai bdn thgc hien dAy dri cric Di6u khoin da

ki

trong Hgp tl6ng trong vdng 30 ngdy

n6u kh6ng ph:it sinh khi6u ki6n thi hqrp it6ng m[c nhi€n dugc rhanh ly.

.

7.U Hqp ddng niy c6 hi6u lgc k
7.2/ Hqp il6ng ndy g6m 03 tran
nhu nhau.

CHIJNG TH[/C

r^ '7
q
u,lrp.
rB
$fftr$fd.p
Dusc lap tfaph H vbarU s_r6i I^HrNH
b€n git
irr frr?

,

N

NGAY:

lg-02-20f9

2bhn c6 giri tri phrip

lj

$

ilG

lo

w
,,Mw#f,:ffi#s,,,

cONBcH{h{euBu

6,WW-ftr

BANSAO
co. NG HOA

xA uO. r cHuNcrfre vTETNAM
Ep-Tudo-HAnhphric

DAc

HgP

o0xc rHUf,

nnAy pHAr DrEN

Sii: 0510/2016/NT-PK

- Cdn ct Bp_luq.t Ddn sqt nudc CITXHCN Vi€t Nan duo. c Qu6c hQi th6ng qua ngay
thdng 6 ndm 2005 bft dau c6 hi€u tyc .ngay 0I thdng 0I ndm 2006.
- Cdn ct Luqt Thuong msi s6: 36/2005/QHI I nsoy 14/06/2005.
- Cdn c{t vdo nhu cdu vd khd ndng cua hai bAn
Hom nay, ngAy 05 thdng I0 ndm 2016, hai bLn chilng t6i g6m:
B6n A (B6n thu6): CONC

Ty C6 PHAN CONC

NGHTEP NHAT

Il

riN

- Dia chi: 56 nhe 13, Ngd 02, Ducmg Nguy6n Viet Xuan, Phudng Quang Trung, Qu|n
Hd E6ng, Thenh ph6 Hd NQi
EiQn tho4i: 097 5.27 4.7 5 |

- Me s6 thuti: 0105899680
- Nguoi tlai di€n : 6ng Nguy6n VIn Tinh
Chric vU: Gifun D6c
B€n B (B6n cho thu6 ): COIVC Ty CO PHAN CONC NGHIFP VA DICH VU

KV

THUAT PHUC KHANG
- Dia chi: Sti 387C8 TAn Mai, phudmg Tdn Mai, eufln Hoing Mai, Tp Hn NQi
- DiQn tho4i: 0436684123110948. r81.767
- Fax : 0436617820
- Ma sti ttruti : 0107597685
- Nguoi tlai di€n : 6ng Nguy6n VIn
Chric vg: Gi6m E6c
- Tei khoAn ng6n hing 1240202019263 T4i: NgAn hdng AGRIBANK - CN Hodng Mai

:

Sau khi bdn bqc thao luQn, hai b€n dong

Thao

ffi
,,;t

! bi ket hqp d6ng cho thuA ntay phdt di€n, n6i dung

w

nltu sau:

oidu

v rnot cLrN va cru pHi cno rHut

Bdn B cung c6p dich v.u cho thu€ t6 mrly ph6t diQn ch4y dAu Diesel cho b€n

A nhdm

thi c6ng c6ng trinh
1.1/ Thdi gian thu€ mily: Thdi gian thu€ m:iy ld 02 thing, tinh tu ngey bdur giao miet Ui.
1.2/ Don gi6 vd sO lugng:

phUc v.u

G

TO MAY PHAT DIEN DONG CO DIESEL

Hang

mgc/

St5

SO triQu

Quy crich

m6v

luqng

M6v

Thring

0l

02

Don
gi6/thing

T6ng giri

60.000.000

120.000.000

-

C6ng su6t: > 500kVA
- EiQn 6p: 380V, 3Ph, 4W,50H2,
I 500rpm
- M6y c6 v6 ch6ng 6n

Mriy
phdt
tliQn

tri
Thu6 vATlo%
T6ng gi{

Bdng
Don gi6

cl6

bao gdm thu€

Di6U 2/ DIEU

120.000.000
12.00.000

Thinh ti6n
chft: MQt trim ba mucyi

132.000.000
hai tri6u d6ng chdn
thu0t l5p
5p dat sria chfra.

phi nhdn c6ns h6 trq
VAT. Bao g6m chi ph

KIEN VAN UANTT
ng.

oi6u sl prruoNc rrnlc rHLrvr roAN
3.1/ Hinh thtc thanh todn: Thanh torin bine titjn mdt hodc chuv6n khoAn
3.21 Thanh toiln:

+ Thanh toiin I 00% tidn thu6 rn6y

0l

thring ngay sau khi k1i ket hqp ddng. Tuong duong:

60,000,000\alD
.l ,
,.A
+ uac mang
trep theo thanh to6n trong vdng 5 ngdy kd tu ngiry ktlt thfc thoi gian thu€ cua

th6ng tru6c.

Didu 4: THOI GIAN VA DIA

EIEM

4.1/ Thd'i gian giao hdng: Sau khi nh{n dugc tiAn thanh to6n cua b€n thu€,

0l

ngdy sau giao

hang.

4.2lDiachi: KCN Di€m ThUy, Thdi Nguy€n
oidu sl
5.1/

rnAcn NHmu cAc nnN

Trich

5.l.llDim
5.1 .21 B€n
,(

rr

nhiQm b6n A:
b6o t6t cir citc h€ th6ng phu t6i cua b6n

An Pnbttc

A d€u c6 thi6t bi bao v€.

A khdng dugc tg 1i di do'i mrly d6n cdng trinh, tlia

ous ctttfHt

cliiSrn khric hoflc cho thu6

lpi mriy

n€u kh6ng co sp il6ng;f cira b€n B.
^

5.1.3/C6 trrich nhiQm b6o quin t6 m6y ph5t diQn cua b€n B (tinh tir thdi <ti€m bin giao rnrly).
N6u bi m6t may b6i thudng ngay bing ti€n m{t cho bdn B theo clirng girl tri cdn l4i ctra mily t4i
thoi cti6m thanh toiin.
5.1.41 Trong quri trinh thgc hiQn hqp d6ng n6u c6 nhu cAu kdo ddi thdi gian thu€ m6y, b€n

phai th6ng brio cho b€n B chflm nh6t tru6c
ttdng thoi b€n

A phii

0l

ngdy so v6i ngiy du ki6n k6t

thanh torln dut tti€m todn b0 gi6

thfc hgp

A

cl6ng;

tri thu6 mrly tld thuc hi€n cho b6n B.

w
rrl0tl0lql(

Ngugc lai n6u k6t thric thd'i gian thue sdm hon so v6i hqp
cl6ng, b€n A phii th6ng biio cho b€n
B tru6c 3 ngdy vd b€n B c6 triich nhi€m hoan tra sti ti€n thu€
md b€n A de tri tru6c.
5'l'5/B€n A c6 triich nhiQm thanh todn theo ifting DiAu 3 cta b6n
hq'p il6ng.

cham thanh to6n

b6n B c6 quydn r-ut mily dang cho thu6.

5'r'6/B€n A c6 trrich nhi€m hoin tri mdy cho b€n B theo dring
nguy6n trang ban dAu vd tjt

ci

cric linh ki6n kdm theo m6y theo bi€n ban ban giao.

5.2/Trich

nhiQm b6n B.

5'2'r/cung c6p cho b€n A t6 mriy phrit diQn sri dgng tilt,, dugc hai
b€n xric nh4n vd bdn giao.
M6y phrit diQn cria b€n B cho b€n A thuo phii c6
dri gi6y td' ki€m dinh theo cling quy dinh
{Ay
cta Ph:lp lu{t, bcn B chfu trdch nhiQm rnua b6o hitim
cho m:iy m6c vd chju moi tr6ch nhiQm v6

c6c sg c6 gAy ra do ch6t luqrrg cria mriy.

5'2'21 Trong qu:i trinh chay mriy c6 b6t
nhdn vi6n

ki v6n dd gi phrit sinh do l6i cria t6 mily, b6n B

s€ cri

k!

thudt xu6ng sria chira ngay trong vdng 4h vd trong trudrng
hqp n6u phii sua chta
trong tho'i gian l6u ddi (quri l2h), En B s€ thay th6 bing
mQt t6 m:iy khrlc c6 c6ng sudt tucrng
duorg, mgi chi phf ph6t sinh do b€n B chiu.

5.2.3lcung c6p h6a clon GTGT cho b€n A cho rndi dqt thanh
toiin.

6'll Mqi sta d6i bd sung vri crich thric
nh6t gifra hai bcn vd th€ hiQn

bi'g

cho thu6, nQi dung h-op cl6ng

phii th6ng qua sg th6ng

vdn b6n cu thti.

6'21 Bhn h-op d6ng ndy tudn thrh theo quy ttinh phrip
luat hiQn hanh Vi6t Nam. N6u c6 tranh
ch6p hai bdn cirng nhau hda gi6i, n6u kh6ng thdnh s€
dua ra Tda :in Tp Hd N6i gidi quy6t. phrin
quy6t cua tda inbitbuQc ciic b€n ph6i thgc hiQn,
b€n rhua chiu rin phi.
6.3/Sau khi hai bdn thgc hiQn

rliy

chi cric Di€u khoan da

n6u kh6ng phrit sinh khi6u ki6n thi hqp it6ng mac nhi6n

kli trong Hqp d6ng trong vdng 30 ngdy
ducy.

c thanh

lf.

7.U Hqp d6ng ndy c6 hieu luc ke
7.2/ Hqp d6ng ndy g6m 03 trang.

ban c6 giri tri phrip ly

nhu nhau.

couecHlhevrHn
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- Cdn c* 86 tuqt Ddn sv nrdc CHXHCN Vi€t Nam duoc Qut5c hQi th6ng qua ngay 14
thdng 6 ndm 2005 bat ddu co hi€u lsc.ngay 0I thdng 0l ndm 2006.
- Cdn cu LuQt Thuong mqi s6: 36/2005/QHI I ngdy 14/06/2005.
- Cdn cu vdo nhu cdu vd kha ndng cua hai b€n
H6m nqy, ngdy 04 thdng I I ndm 2016, hai b€n chting t6i g6m:
B6n A (B6n thu6): CONC

- Dia chi: 56

TY CO PHAN OAU TU TAN AN DUONG

39146 ducrng

Dinh, Quan Thanh Xudn,

Nguy6n Trdi, t6 +OA phucrng Thuqng Dinh, Phulng Thugng

ftanh pfrO Ua Ngi

- Ma sti thut!: 0102015647

: Bir Ng6 Thi B4ch Tuytit
Chtc vu: Girim D5c
B6n B (B6n cho thu6 ): CONC TY CO PHAN CONC NGHIE'P VA DICH VU Kv
THUAT PHUC KHANG
- Dia chi: 56 387C8 TAn Mai, phuong TAn Mai, Quan Hodng Mai, Tp Hd NQi
- Nguoi dai dien

- DiQn tho4i: 043668412311 0948.181.767
- Fax : 0436617820
- Me s6 thuti : 0107597685
Chric vu: Gi6m D6c
- Nguoi clai di€n : 6ttg Nguy6n VIn Thao
- Tei khoan ngdn hdng : 1240202019263 T4i: Ngdn hdng AGRIBANK - CN Hodng Mai
Sau khi bdn bqc thao luQn, hai b\n d6ng

!,hj,ket hqp ddng cho thuA

ntay phdt di€n, nQi dung

nlta sau:
DiAU U

THOI GIAN VA CHI PHi CHO THUE

B€n B cung cAp dich 4r cho thu€ td m6y ph6t diQn ch4y dAu Diesel cho b€n A nhAm phUc vU

thi c6ng c6ng trinh
1.1/ Thd'i gian thu6 miiy: Thdi gian thu€ m6y ld 04 thing,tfnh tir ngey ban giao thitit bi.

l.2l Don
Hang

gi6

vi

sti lugng:

TO MAY PHAT DIEN DONG CO DIESEL

mr,rc/
SO

nieu

mily

56 luqng
Quy crich

M6y

Thring

Don
gia/thdng

T6ng girl

ffi
W

-

C6ng su6t: 400kVA
- DiQn rip: 380V, 3Ph, 4W,50IIz,

0l

01

04

50.000.000

200.000.000

tuot

02

5.000.000

10.000.000

l500rpm
- Mriy c6 v6 chting 6n
Chi phf vfln chuy6n

02

tri
Thu6 vATto%
Tdng gi:i

210.000.000
21.000.000

Thirnh ti6n
231.000.000
Bdng chir: Hai trdm ba mucyi m6t trigu rl6ng./.
Dcrn gi6 tl6 bao g6m thu6 VAT. Bao
chi phf nhan c6ng
ng h6 trq ky thuat hp dat sria chta
DidU 2/ DIEU KIEN VAN HANH
2.Il Td m6y duo. c phdp chay ds phdng.

oi6u sl prnror.sc

rrnlc rrmxn roAN

3.1/ Hinh thric thanh to6n: Thanh torin bang ti6n m4t ho4c chuy6n kho6n
3.21 Thanh to6n:

+ Thanh to6n 100% ti6n thu6 mriy 01 th6ng

vi

chi phf v4n chuy6n ngay sau khi

kf

kOt ho.p

+lt

tl6ng. Tucrng iluong: 60,000,000\AfD

+ C6c thiing ti6p theo thanh to6n trong vdng 5 ngdy k6 tu ngey ktit thric tho'i gian thu6 cua
th6ng tru6'c.

oidiu n:

rn(It ct,tN

vl

oIA omvr

4.1/ Thdi gian giao hdng: Sau khi nhan dugc ti6n thanh toiin cira b€n thu€,01 ngdy sau giao
hang.

,Tt*

il}

4.2lDiachi: Nhd mriy giSy Tdn An Duong, Ydn Lac, Vinh Phirc
oi6u sl

rnAcH

NHmrvr

cAc nEN

3 oHillls

5.1/ Trrich nhiQm b6n A:
5. I

.l / DArn bAo t6t cir circ

hQ

5.l.2lB€n A kh6ng duo.c t.ui di doi m6y
A rr

n€u khdng c6 sg tl6ng

1f

cl6n cdng

N6u bi metmily

trinh, dia tti6m khric ho{c cho thu6 l4i m6y

cria b6n B.

5.1.3/C6 tr6ch nhiQm b6o quin t6 m6y phrit
UOi ttruong ngay

ctiQn cua b€n

B (tfnh

tt

thdi ili6m bdn giao rnrly).

bing ti6n m4t cho b€n B theo ihing giS,tri cdn l4i ctra miiy tai

thoi di€m thanh toiin.
5.1.41 Trong qu:i trinh thuc hien ho.p tl6ng n6u c6 nhu cAu k6o

phii th6ng

brio cho b€n B chflm nh6t tru6c 01

tl6ng thoi b€n

A phii

dii thdi gian

ngiy so v6i ngay

thanh to6n dut rti6m todn bQ giri

dU kiOn

&
,il0Tfltl0

th6ng phu tai cua b6n A <f6u c6 thi6t bi bao v0.

thu€ mriy, b€n A

t6t ttrric hqp

d6ng;

tri thu6 m6y ila thgc hi€n cho b6n B.

Nguo. c

l4i n€u k€t thric thdi gian th€ sdm hon so vdi hqrp cl6ng, b€n A phii th6ng brio cho-b€n

B tru6c 3 ngiy vd b6n B c6 trdch nhiQm hoen fie s6 ti6n thu6 md b6n A de

tri

tru6c.

5.1.5/BCn A c6 trrich nhi€m thanh tCIin theo thing Di€u 3 cria bin hgp <I6ng. Ch6m thanh to6n
b6n B c6 quy6n rut m6y rlang cho thu€.
5.1.61 B€n

A c6 tr6ch nhi€m hoi.ur tni mriy cho b€n B theo

cfring nguy€n trAng ban dAu

vd

tAt ch

c6c linh kiQn kdm theo mily theo bi€n ben ban giao.

5.2lTr6ch nhiQm b0n B.
5-2.1/Cung c6p cho b€n A t6 miy ph6t ttiQn sri dpng ttit, dugc hai b€n xiic nh4n vd bdn giao.
M6y ph6t dign cria b€n B cho b€n A thu€ phii c6 dAy dri gi6y td kiem dinh theo dtng quy ctinh
cta Phrip luf! b€n B chiu triich nhiQm mua bio hi6m cho m6y m6c vi chiu mgi triich nhi€m v6
cilc sg cti gdy ra do ch6t luqmg cta miry.
5-2.2/ Trong quri trinh chay mriy c6 Uit t<i v6n aC gi ph6t sinh do l5i cria t6 m6y, b€n B s€ cir
nhen vi6n

k!

thu0t xu6ng sria chira ngay trong vdng 4hvittrong trudrng hqrp n6u

trong thcri gian l6u

dii (qu,i l2h),

phii

sria chga

b6n B s€ thay tfr6 Ueng m6t t6 m6y khrlc c6 c6ng su6t tucmg

duong, mgi chi phf ph6t sinh do b€n B chiu.

5.2.3/cung cdph6a

dcrn GTGT cho bdn

A cho m6i dqt thanh to6n.

ornue: ornu xnoAN cHuxc
6.1/ Mqi sria tl6i b6 sung vd cich thric cho thu€,
nh6t gita hai b6n vd th€ hign beng vin ban cu th6.

nQi dung hgp rl6ng

phii th6ng qua sg th6ng

6.2/ Bhn hq'p d6ng niy tudn thfi theo quy dinh phrip luft hiQn henh ViQt Nam. N6u c6 tranh
ch6p hai bdn cirng nhau hda gi6i, n6u kh6ng thdnh s€ dua ra Tda :in TP Hd Ngi gini quytit. phan
quytit cira tda 6nbiltbu6c ciic b6n phii thgc hiQn, b6n thua chiu 6n phi.
6.3/Sau khi hai b6n thgc hiQn dAy

dt

n6u kh6ng phrit sinh khi6u ki6n

i hqp

7.U Hqp d6ng ndy c6 hiQu lgc
7.21 Hqp tt6ng ndy g6m 03 tran

cric DiAu khoan tta ky trong Hqrp d6ng trong vdng 30 ngdy

aogpffiffif

trranh ly.

SiN sAo DUNc vdr n,{n cHfxH

trf,J'tg;o#

o?gle-u, b€n gin

bin c6 giri tri phrip lf

nhu nhau.

il

#
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- Cdn cu Bo tuqt Ddn s1t nrdc CIIXHCN Vi€t Nam duqc QuiSc hQi th6ng qua ngay 14
thdng 6 ndm 2005 bat dau c6 hi€u lqc.ngay 0I thdng 0I ndm 2006.
- Cdn c* Luqt Thuong mqi s6: 36/2005/QHI I ngdy 14/06/2005.
- Cdn cu vdo nhu cdu vd kha ndng cua ltai bAn
H6mnay,ngAy I5 thdng l2 ndm 2018, hai b\n chfingtdi gom:

A (B6N thU6): CONC TY CO PHAN DAU TU VA XAV LAP TAV HO 8

B6N

- Dia chi: 56 487,

cludrng Hoiurg Qu6c

VieL Phucrng Nghia TAn, Qu4n CAu Gi6y, Thanh

phd Hn NQi
- Di€n tho4i: A984.251.212
- Ma s5 thuti: 0100283591
Chuc qr: Gi6m Ddc
- Nguoi ttai di€n : 6ng Phqm Hiing Ph6n
B6n B (B6n cho thu6 ): CONC TY CO PHAN CONC NGHITP VA DICH VU

KY

THUAT PHUC KHANG
- Dia chi: 56 387C8 TAn Mai, phuong TAn Mai, quan Hoing Mai, Tp Hd NQi
- Eien tho4i: 04366841231/ 0948. 181.7 67
- Fax : 0436617820
- Ma s6 thu6 : 0107597685
Chric vg: Girim D6c
- Nguoi tlai di€n : 6ng Nguy6n VIn
- Tei khoin ng6n hdng 1240202019263 T4i: NgAn hing AGRIBANK - CN Hodng Mai

Thao

:

Sau khi bdn bqc thao luQn,

lni

bAn d6ng

t W k€t ho.p d6ng cho thu€ may phdt di€n, nQi dung

nltu sau:
DiAU 1/
BCn

THOI GIAN VA CHI PHi CHO THUE

B cung c6p dich

v.u cho thu€

t6 mriy ph6t diQn ch4y dAu Diesel cho b€n A nharn phUc vU

nhd m6y.
1.1/ Thdi gian thud m6y: Thdi gian thu€ m6y ld 01 thring, tfnh tu ngay bdn giao thi6t bi.

l.2l Don gi6 vi sti lugng:

TO MAY PHAT DIFN EONG CO DIESEL

Hang
mUc/

56 lugng

trigu
m6y

Quy cSch

SO

Dcvn

Mriy

Th6ng

'02

01

gia/thing

T6ng giri

-

Cdng suit: > 500kVA
- DiQn rip: 380V, 3Ph, 4W,50I11
1500rpm
- M:iy c6 v6 chiSng 6n

M6v
ph6t
di6n

TOng gi6

Thu6

60.000.000

tri

120.000.000

120.000.000

vATro%

12.00.000

Thirnh ti6n
Blng chir: MQt trdm ba mucyi hai tri6u tl6ng chln
Don girl t16 bao gdm thu6 VAT. Bao g6m chi phi nhen c6ng h6 trq kg thuflt hp
llp ttat

132.000.000
sfra chfia.

3.1/ Hinh thr?c thanh toiin: Thanh torin bang ti€n m4t ho{c chuyi5n khoin

3.2lTharhtoiin:
+ Thanh toiin I 00% ti6n thu€ mrly 01 thring ngay sau khi k1i k6t hqp d6ng. Tuong ducmg:

,h

132,000,000\n{D
+ Ciic thdng ti6p theo thanh to6n trong vdng 5 ngdy te

tt ngey k6t thric thdi gian thu6 cua

-\

thingtnr6c.

'Hbtto

Di6u 4: THOI GIAI\ VA DIA DIEM

cHl3il(

4.1/ Thcri gian giao hdng: Sau khi nhan dugc ti6n thanh toiln cua b6n thu6,0l ngdy sau giao
hang.

4.2lDia chi: C6t Thdnh, Tryc Ninh, Nam Dinh.
oi6u sl
5.1/

rnAcH NHrru cAc ntx

Trich

5.1 .l I

nhiQm b6n A:

Dim b6o t6t ch cic hQ th6ng phu tai cua b6n A tt€u c6 thitit bi bao v0.

5.l.2lB€n A kh6ng dugc t.uy di doi mriy d6n c6ng trinh, itia tti6m kh6c hoac cho thu€ l4i mdy
(

rr

n€u kh6ng c6 sg tl6ng

1f

cira b€n B.

5.1.3/C6 tr6ch nhiQm bio quan t6 mriy ph6t diQn ctra b6n B (tfnh tu thdi tti6m bin giao mriy).
N6u bi m6t m6y

UOi ttruong ngay

bing ti€n mpt cho bdn B theo thing giri tri cdn lai cria mriy t4i

thoi tti6m thanh torln.
5.1.41 Trong quri trinh thUc hi€n hqrp (16ng n6u c6 nhu cdu k6o

dii thdi gian

thu€ mriy, b€n

A

phii th6ng b6o cho b€n B cham nhdt tru6c 01 ngiy so v6i ngey du ki€n k€t thric hqrp d6ng;
tl6ng thdi bdn A phii thanh to6n dut tti6m toan bg gi6 tri thu6 mriy dd thgc hiQn cho bdn B.

iGflT
'2.

e
..!.

Nguo. c l4i n6u k6t thric

B tru6c 3 ngdy

vi

thdi gian thu€ s6m hon so vdi hqrp d6ng, b€n A phii thdng brlo cho b€n

b6n B c6 trdch nhi€m hoan

tri

s6 tiAn thu6

mi

b€n

A

de tra tru6c.

5.1.5/B6n A c6 triich nhiem thanh toiin theo dfng DiAu 3 cria ban hqrp tl6ng. ChAm thanh toiin
b6n B c6 quydn rut m6y dang cho thu6.

5.1.6/B6n

A cotrirchnhiem hodmtrimriy

cho b€n B theo dring nguy€n trang ban

tliu virtAtch

c6c linh ki6n kdm theo miiy theo bi€n ban ban giao.

5.2lTrhch nhiQm

bGn B.

5.2.llCung c6p ctio b€n A t6 mriy phrit itiQn sri dgng t6t, duo.c hai b€n x6c nh4n vi bin giao.
Mriy phrlt diQn cria b€n B cho b6n A thu€ phii c5 dAy <Itr giSy td ki€m dinh theo ctring quy dinh
cria Ph:ip lu4! b€n B chiu triich nhiem mua bio hi6m cho m6y m6c vi chiu mqi trdch nhi€m vA
,A
c5c sg c6 giy ra do chdt lugng cria m6y.
5.2.2/ Trong quri trinh chay mriy c6 UAt ti v6n AA gi ph6t sinh do l5i cta t6 miiy, b6n B s€ cir
nhdn vi6n

k!

thu4t xuting sria chta ngay trong vdng 4h vd trong trudrng hqrp n6u phii sua chfra

trong thdi gian lAu dii (quri l2h), b€n B s€ thay thti bing mQt t6 mriy khric c6 c6ng su6t tuotrg
duong, mqi chi phi ph6t sinh do b€n B chiu.

5.2.3/Cung c6p h6a

clcm

GTGT cho b6n A cho m6i dAt thanh toiin.

uruo: omu rnoAN cnuNc
6.U Mqi stra tl6i b6 sung vd crich thric cho thu€, n6i dung ho.p d6ng phii th6ng qua sg th6ng
nh6t gina hai b6n vd th€ hiQn bing vdn bin cu th6.
6.21 Bhn ho.p d6ng
t A

r

.r

A

\

niy

tuAn thri theo quy tlinh ph6p

r

chip hai b6n cirng nhau hda gi6i, n6u kh6ng thdnh

lu{t hiQn henh Vipt Nam. N6u c6 tranh

sE dua ra Tda rin TP Ha NQi

giii

quy€t. Phrln

quy6t cua tda rin bdt buQc c6,c b6n phdi thgc hiQn, bdn thua chlu 6n phi.
6.3/Sau khi hai b€n thgc hiQn dAy dri ciic Di6u khoin de

ki

trong Hqp d6ng trong vdng 30 ngdy

n6u kh6ng ph6t sinh khi6u kiQn thi hqrp it6ng mflc nhi€n

ducr.

c thanh ly.

DIEUT: HIEU LUC HOP DONG
7.U Hqp <I6ng niy c6 hiQu 11
7

.21

}{qp tl6ng ndy g6m 03 t

01 ban co giittri ph:ip

nhu nhau.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CN&DVKT PHÚC KHANG
h
Khởi tạo giá trị - tích lũy niềm tin

SỐ 387/C8 – PHỐ TÂN MAI – HOÀNG MAI – HÀ NỘI
VPGD MB : SỐ 26B, NGÕ 19/9 PHỐ KIM ĐỒNG – HOÀNG MAI – HÀ NỘI,
HOTLINE : 0948 181 767

CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN 500KVA PHỤC VỤ THI CÔNG ( CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NHẤT TÍN )

PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
Energy for life

Nhà thầu thi công cơ điện hàng đầu Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CN&DVKT PHÚC KHANG
h
Khởi tạo giá trị - tích lũy niềm tin

SỐ 387/C8 – PHỐ TÂN MAI – HOÀNG MAI – HÀ NỘI
VPGD MB : SỐ 26B, NGÕ 19/9 PHỐ KIM ĐỒNG – HOÀNG MAI – HÀ NỘI,
HOTLINE : 0948 181 767

ẢNH THỰC TẾ CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN 400KVA ( CHO CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÂN AN DƯƠNG)

PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
Energy for life

Nhà thầu thi công cơ điện hàng đầu Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CN&DVKT PHÚC KHANG
h
Khởi tạo giá trị - tích lũy niềm tin

SỐ 387/C8 – PHỐ TÂN MAI – HOÀNG MAI – HÀ NỘI
VPGD MB : SỐ 26B, NGÕ 19/9 PHỐ KIM ĐỒNG – HOÀNG MAI – HÀ NỘI,
HOTLINE : 0948 181 767

CHO THUÊ 02 MÁY PHÁT ĐIỆN 500KVA ( CÔN TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TÂY HỒ )

PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
Energy for life

Nhà thầu thi công cơ điện hàng đầu Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CN&DVKT PHÚC KHANG
h
Khởi tạo giá trị - tích lũy niềm tin

SỐ 387/C8 – PHỐ TÂN MAI – HOÀNG MAI – HÀ NỘI
VPGD MB : SỐ 26B, NGÕ 19/9 PHỐ KIM ĐỒNG – HOÀNG MAI – HÀ NỘI,
HOTLINE : 0948 181 767

CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN 250KVA ( CÔNG TY CỔ PHẦN MAX Á CHÂU )

PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
Energy for life

Nhà thầu thi công cơ điện hàng đầu Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CN&DVKT PHÚC KHANG
h
Khởi tạo giá trị - tích lũy niềm tin

SỐ 387/C8 – PHỐ TÂN MAI – HOÀNG MAI – HÀ NỘI
VPGD MB : SỐ 26B, NGÕ 19/9 PHỐ KIM ĐỒNG – HOÀNG MAI – HÀ NỘI,
HOTLINE : 0948 181 767

ẢNH THỰC TẾ CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN 500KVA PHỤC VỤ THI CÔNG
THỦY ĐIỆN MƯỜNG LA- SƠN LA

PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
Energy for life

Nhà thầu thi công cơ điện hàng đầu Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CN&DVKT PHÚC KHANG
h
Khởi tạo giá trị - tích lũy niềm tin

SỐ 387/C8 – PHỐ TÂN MAI – HOÀNG MAI – HÀ NỘI
VPGD MB : SỐ 26B, NGÕ 19/9 PHỐ KIM ĐỒNG – HOÀNG MAI – HÀ NỘI,
HOTLINE : 0948 181 767

CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN PHỤC VỤ THI CÔNG DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TRÊN
CAO CÁT LINH- HÀ ĐÔNG

PHUC KHANG INDUSTRIAL., JSC
Energy for life

Nhà thầu thi công cơ điện hàng đầu Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CN&DVKT PHÚC KHANG
h
Khởi tạo giá trị - tích lũy niềm tin

SỐ 387/C8 – PHỐ TÂN MAI – HOÀNG MAI – HÀ NỘI
VPGD MB : SỐ 26B, NGÕ 19/9 PHỐ KIM ĐỒNG – HOÀNG MAI – HÀ NỘI,
HOTLINE : 0948 181 767

CHO THUÊ 2 MÁY PHÁT ĐIỆN 500KVA PHỤC VỤ NHÀ MÁY DỆT MAY BẢO MINHNAM ĐỊNH
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DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRÀ BỔNG- QUẢNG NGÃI
CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG SUẤT 500KVA
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ẢNH THỰC TẾ ĐANG CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG SUẤT 1000/1100KVA
CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN QUÂN Y 110- BẮC NINH
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Cam kết xuất xứ và bảo đảm chỉ tiêu kỹ
thuật, chất lượng hàng hoá

Kính gửi: Quý Cơ Quan
Nếu được chọn là nhà cung cấp thiết bị, Công ty Cổ Phần Công nghiệp PHÚC KHANG
xin cam kết cung cấp thiết bị theo các nội dung cam kết sau:
1. Xuất xứ hàng hoá.
Thiết bị hàng hoá do Công ty chúng tôi cung cấp đảm bảo mới 100%. Chúng tôi cam kết sẽ
cung cấp toàn bộ giấy tờ có liên quan tới hàng hoá cung cấp cho Quý cơ quan khi hoàn thành
nghiệm thu và bàn giao thiết bị.
2. Về thông số kỹ thuật của thiết bị cung cấp.
Hàng hoá do Công ty Cổ Phần Công nghiệp PHÚC KHANG cung cấp đảm bảo đúng như các
thông số kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ kỹ thuật.
Thiết bị mới 100%, không có khuyết tật do chế tạo, bảo quản, do vận chuyển và loại trừ tất cả
các lý do khác dẫn đến hư hỏng thiết bị trước khi bàn giao.
3. Tài liệu kỹ thuật.
Đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, lý lịch thiết bị và các tài
liệu liên quan khác gồm bản gốc và bản sao, toàn bộ được chuyển tới bên mua ngay sau khi giao
hàng và nghiệm thu thiết bị.
Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về những cam kết trên
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Cộng họà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
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Cam kết bảo hành và dịch vụ
sau bán hàng
Kính gửi: Quý Cơ Quan
Nhà cung cấp chúng tôi bằng kinh nghiệm, năng lực và uy tín của mình xin gửi Quý khách
hàng bản cam kết bảo hành và dịch vụ sau bán hàng như sau:
Toàn bộ sản phẩm cung cấp được bảo hành miễn phí trong thời gian 12 tháng theo điều kiện bảo
hành. Trong quá trình sử dụng khi thiết bị có sự cố, bên mua thông báo cho nhà thầu theo địa chỉ
đã ghi trong hồ sơ dự thầu bằng văn bản, Fax hoặc điện thoại. Nhà thầu sẽ có mặt trong vòng 24
h để tiến hành sửa chữa trong thời gian ngắn nhất. Thời gian khắc phục xử lý sự cố tuỳ thuộc vào
số lượng thiết bị mắc phải nhưng chậm nhất không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày triển khai
giải quyết, trên cơ sở hạn chế tối đa sự phiền nhiễu cho người sử dụng.
Trong thời gian bảo hành sản phẩm nếu nhà thầu thay đổi lĩnh vực hoạt động, không sản xuất và
cung cấp các loại vật tư thiết bị như trong gói thầu. Nhà thầu sẽ có văn bản thông báo trước với
Bên mua ít nhất là 30 ngày. Trong trường hợp này nhà thầu sẽ cung cấp cho Bên mua, danh mục
các đơn vị trong địa bàn có khả năng cung cấp những dịch vụ tương tự. Trường hợp này chỉ xẩy
ra khi nhà thầu hết thời hạn bảo hành sản phẩm, khi còn thời gian bảo hành sản phẩm nhà thầu
vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình, hoặc nếu được Bên mua đồng ý nhà thầu uỷ quyền thực
hiện dịch vụ này cho một đơn vị khác có cùng chức năng, kinh phí thực hiện công việc này do
nhà thầu chi trả.
Khi chấm dứt thời hạn bảo hành sản phẩm, nếu được bên mua chấp thuận, nhà thầu tiếp tục cung
cấp các dịch vụ về bảo trì thiết bị với chi phí về dịch vụ và linh kiện phù hợp quy định của nhà
nước và thị trường tại thời điểm đó. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng. Sau khi thiết bị
được lắp đặt nhà thầu tổ chức hướng dẫn cho bên mua phương pháp vận hành, bảo dưỡng thiết bị
trong điều kiện bình thường để người sử dụng có thể tháo lắp bảo dưỡng trong quá trình sử dụng.
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Điều kiện và chế độ bảo hành, bảo trì
1. Điều kiện bảo hành
Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành miễn phí tại địa điểm lắp đặt, trong thời gian bảo hành khi các
thiết bị do nhà thầu cung cấp bị hỏng, chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng thông báo cho nhà thầu
bằng văn bản, Fax. Nhà thầu sẽ tổ chức việc bảo hành sản phẩm hoặc đổi lại sản phẩm mới ngay
tại địa điểm lắp đặt.
Những sự cố được bảo hành là hỏng hóc phát sinh do chính chất lượng sản phẩm hoặc do lỗi sản
xuất trong điều kiện sử dụng bình thường.
Thời gian bảo hành đối với mỗi loại thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu là 12
tháng tính từ khi sản phẩm có biên bản bàn giao đưa vào sử dụng tại địa điểm lắp đặt.
Nhà thầu từ chối bảo hành những hỏng hóc như: Làm đổ vỡ, gây biến dạng, gây hư hại do để ẩm
ướt và những lỗi do cháy nổ, hoả hoạn, ngập nước vượt quá những yêu cầu kỹ thuật của sản
phẩm.
Những hỏng hóc không thuộc trách nhiệm bảo hành nếu được chủ đầu tư yêu cầu chúng tôi sẽ
cung cấp dịch vụ bảo trì với nội dung: tư vấn miễn phí phương án sửa chữa và cung cấp dịch vụ
sửa chữa với chi phí ưu đãi áp dụng với khách hàng thân thiện.
Trong giai đoạn bảo hành các thiết bị đều được bảo trì định kỳ các công việc được bảo trì là: Siết
ốc, gia cố các vị trí liên kết bị tuột cảu sản phẩm, vệ sinh bề mặt sản phẩm

2. Thời gian giải quyết sự cố
Trường hợp khi có hỏng hóc, bên sử dụng sản phẩm thông báo cho nhà thầu. Nhà thầu sẽ tổ chức
bảo hành sản phẩm hoặc đổi mới chậm nhất từ khi được thông báo bằng văn bản, fax là 24 giờ,
thời gian khắc phục sự cố tùy thuộc số lượng thiết bị mắc phải nhưng chậm nhất trong vòng 48
giờ, hỗ trợ kỹ thuật 7 ngày trong tuần.
Nếu quá thời hạn bảo hành từ khi được thông báo bằng văn bản, kể cả fax (trừ trường hợp bất khả
kháng như bão lụt, thiên tai, hoả hoạn mà nhà thầu không đến bảo hành thì bên sử dụng sản phẩm
có quyền tiến hành bảo hành sửa chữa. Mọi chi phí do nhà thầu chịu và trừ vào bảo lãnh bảo hành
sản phẩm.
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3. Công tác bảo trì:
Sau khi hết thời hạn bảo hành nếu được chủ đầu tư yêu cầu, nhà thầu sẽ ký hợp đồng bảo trì. Chi
phí sẽ được xác định trên mức độ hỏng hóc, đơn giá linh kiện và các chi phí hợp lý khác theo quy
định của Nhà nước tại thời điểm bảo trì. Thời gian bảo trì là không thời hạn kể từ khi hết hạn bảo
hành
- Địa điểm bảo hành, bảo trì: tại nơi sử dụng.
Trong thời gian bảo trì đơn vị sử dụng sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi như: Nhà thầu sẽ
tư vấn miễn phí về công tác bảo trì, cung cấp vật tư chính hăng, có chính sách giá ưu đãi đối với
công tác bảo trì.
Thủ tục bảo trì: Chủ đầu tư có yêu cầu bảo trì liên hệ trực tiếp đến Công ty bằng điện thoại hoặc
gửi thông tin yêu cầu qua thư điện tử, qua fax . Trong thời gian như đã cam kết cán bộ kỹ thuật sẽ
có mặt tại địa điểm lắp đặt để kiểm tra đánh giá và đưa ra phương án sửa chữa, phục hồi trạng thái
hàng hoá. phương án sửa chữa được trình lên chủ đầu tư trong vòng 04 giờ làm việc kể từ khi
khảo sát đánh giá sản phẩm hỏng.
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