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CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC Á ÂU 

Số: ......../20......-HĐTK 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------ 

 

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ 

(V/v: Thiết kế nội thất ............................ ) 

- Căn cứ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 

14/06/2005; 

- Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 

27/06/20105, có hiệu lực ngày 01/012006; 

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên. 

Hôm này, ngày ..... tháng ..... năm 20..... tại Công ty TNHH Kiến trúc Á Âu. Chúng tôi gồm:  

BÊN A: ÔNG ............................... 

- Địa chỉ: .......................................................................................................................................... 

- Điện thoại: ..................................................................................................................................... 

- Email: ........................................................................................................................................ 

BÊN B: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC Á ÂU 

- Địa chỉ: Số nhà 150 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội . 

- Điện thoại: 0916.887.383 

- Email: aau.kientruc@gmail.com              

- MST: 0107422861               

- Đại diện: VŨ NGỌC ANH            Chức vụ: Giám đốc 

Sau khi thảo thuận, hai bên thống nhất ký hợp đồng thiết kế với nội dung như sau: 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC: 

Bên A giao cho Bên B thiết kế nội thất căn hộ số: .............. Địa chỉ: ........................................................ 

..................................................................................................................................................................... 

1.1. Diện tích thiết kế là: ............ m2. 

1.2. Số phương án thiết kế: Tối đa là  02 phương án thiết kế. Trong trường hợp bên A hoàn toàn đồng 

ý với phương án thiết kế thứ nhất và không cần đến phương án thiết kế thứ 2 thì vẫn phải thanh 

toán đầy đủ trị giá hợp đồng. 

1.3. Thời gian thiết kế: Thời gian thiết kế 1 phương án là 7 ngày kể từ khi hợp đồng được ký kết. 

1.4. Nội dung thiết kế: Bao gồm các bản thiết kế: 

- Bản vẽ mặt bằng bố trí nội thất; 

- Bản phối cảnh 3D nội thất; 

- Bản vẽ chi 2D vật dụng nội thất; 

- Bản vẽ 2D trần, tuờng, sàn...; 

- Thông tin vật liệu sử dụng; 

- Bản vẽ điện nước;  
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- Dự toán thi công; 

- Giám sát tác giả (nếu có). 

1.5. Phương thức bàn giao thiết kế: Các phương án thiết kế sơ bộ (không có ghi chú kích thước) sẽ 

được Bên B bàn giao cho Bên A bằng email hoặc trực tiếp. Phương án được Bên A lựa chọn sẽ 

được in ra với đầy đủ kích thước và được Bên B bàn giao cho Bên A khi hai bên ký thanh lý hợp 

đồng. 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

- Đơn giá gói thiết kế: ................... đồng/ m2 (1) 

- Diện tích thiết kế: ...................... m2 (2) 

- Tổng giá trị hợp đồng là: (1) ..................... x (2) .................... = ........................... đồng 

(Bằng chữ: ........................................................ nghìn đồng) 

- Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT 

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: 

- Bên A thanh toán tiền cho Bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

- Bên A thanh toán cho Bên B: 30   giá trị hợp đồng khi hợp đồng được k . 

- Bên A thanh toán cho Bên B: 50  giá trị hợp đồng khi hai bên chốt được phương án cuối 

cùng. 

- Bên A thanh toán cho Bên B: 20  giá trị hợp đồng khi Bên B bàn giao bản thiết kế có đầy đủ 

kích thước theo phương án mà Bên A đã chọn. 

ĐIỀU 4: BẤT KHẢ KHÁNG. 

- Các hiện tượng tự nhiên xảy ra ngoài tầm kiểm soát của các bên hoặc các thảm hoạ khác chưa 

lường hết được. 

- Một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở 

để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên các bên có nghĩa vụ tiến hành các biện pháp ngăn 

ngừa hợp l  để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra. 

- Khi xảy ra sự kiện bẩt khả kháng, các bên phải thông báo cho nhau kịp thời để cùng phối hợp 

giải quyết. 

- Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ hợp 

đồng của các bên thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian xảy ra hiện 

tượng bất khả kháng. 

ĐIỀU 5: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. 

- Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng thì hai bên có trách nhiệm giải quyết 

tranh chấp bằng phương pháp thương lượng. 

- Trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa ra toà án kinh tế Hà Nội để 

phán xử. Quyết định của Toà án Kinh tế là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện vô 

điều kiện, lệ phí toà án do bên thua chịu. 

ĐIỀU 6: TẠM DỪNG VÀ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG. 

6.1. Tạm dừng hợp đồng: 

- Do lỗi của Bên A hoặc Bên B gây ra. 

- Do những điều kiện bất khả kháng gây ra. 
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- Các trường hợp do sự thoả thuận của hai bên. 

Thời gian và mức đền bù tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận, khắc phục. 

6.2. Huỷ bỏ hợp đồng: 

- Một bên có quyền huỷ hợp đồng và không  phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm các 

điều khoản trong hợp đồng. 

- Huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo cho bên kia biết. 

- Khi hợp đồng bị huỷ bỏ thì hợp đồng sẽ không có hiệu lực từ khi huỷ bỏ. 

ĐIỀU 7: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN. 

7.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A. 

- Bên A cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ pháp l , chỉ dẫn khu vực mặt bằng liên quan đến việc 

thực hiện công việc trong hợp đồng của Bên B. 

- Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong 

quá trình thiết kế, phê duyệt và thi công xây dựng công trình. 

- Nghiệm thu, thanh toán khối lượng thực hiện cho Bên B theo đúng cam kết trong hợp đồng. 

- Bên A cử: Ông (Bà)……………………… Số điện thoại: ………..……….. Làm chủ nhiệm 

công trình để phối hợp giám sát Bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

7.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B. 

- Thực hiện các nội dung trong hợp đồng, đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định 

hiện hành của Nhà nước, đảm bảo tiến độ hợp đồng. 

- Chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ thiết kế của đơn vị mình. 

- Không tiết lộ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thiết kế, xây dựng do mình đảm nhận khi 

chưa được phép của Bên A hoặc người có thẩm quyền. 

- Phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị thi công thực hiện bản vẽ thiết kế đã phê duyệt. 

- Xem xét và giải quyết kịp thời đề nghị của chủ đầu tư về những bất hợp l  trong thiết kế. 

- Phối hợp với Bên A tham gia nghiệm thu các công việc đã thực hiện. K  biên bản nghiệm thu, 

hồ sơ hoàn công. 

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

- Bên B cử ông……………………... Số điện thoại: ……………….Chức vụ: Chủ trì thiết kế. 

Chịu trách nhiệm liên hệ với Bên A khi có yêu cầu. 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG. 

- Thời hạn hiệu lực hợp đồng: Được tính hiệu lực từ ngày k  và sẽ hết hiệu lực khi thanh l  hợp 

đồng. 

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có sự thay đổi về giá cả thì phải làm thanh quyết toán 

bổ sung theo giá mới tại thời điểm thực hiện. 

- Hợp đồng này, và các tài liệu liên quan phải được các bên quản l , bảo mật theo quy định hiện 

hành của Nhà nước. Bên nào vi phạm sẽ xử l  theo quy định của pháp luật. 

- Hai bên thống nhất thực hiện đúng và đầy đủ nội dung các điều khoản của hợp đồng này. 

Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

   Đại diện Bên A                                                             Đại diện Bên B 


