Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG
1. Định nghĩa

Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như
sau:
1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT;
1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà
thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm
cả phụ lục và tài liệu kèm theo;
1.3. “Nhà thầu” là Nhà thầu trúng thầu (có thể là Nhà thầu
độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT;
1.4. “Nhà thầu phụ” là một cá nhân hay tổ chức có tên
trong danh sách các nhà thầu phụ do nhà thầu chính đề
xuất trong HSDT hoặc nhà thầu thực hiện các phần công
việc mà nhà thầu chính đề xuất trong HSDT; ký Hợp đồng
với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc trong
Hợp đồng theo nội dung đã kê khai trong HSDT được Chủ
đầu tư chấp thuận;
1.5. “Tài liệu Hợp đồng” nghĩa là các tài liệu được liệt kê
trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào
của Hợp đồng;
1.6. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho
việc cung cấp dịch vụ. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các
chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);
1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; tháng là tháng dương lịch;
1.8. “Dịch vụ phi tư vấn” bao gồm một hoặc một số hoạt
động: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt, nghiệm thu
chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và
hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại
khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu;
1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các nội dung
công việc theo các điều khoản và điều kiện quy định tại
Hợp đồng và được Chủ đầu tư chấp thuận;
1.11. “Địa điểm cung cấp dịch vụ” là địa điểm được quy
định tại E-ĐKCT;
1.12. “Bên” là Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu, tùy từng trường
hợp.

2. Thứ tự ưu
tiên

Các tài liệu cấu thành hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự
ưu tiên sau đây:
2.1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;
2.2. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng;
2.3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
71

2.4. E-ĐKCT;
2.5. E-ĐKC;
2.6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của Nhà thầu;
2.7. HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có);
2.8. Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.
3. Luật
ngôn ngữ

và

3.1. Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam;
3.2. Ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.

4. Ủy quyền

Trừ khi có quy định khác nêu tại E-ĐKCT, Chủ đầu tư có
thể uỷ quyền thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình
cho người khác, sau khi thông báo bằng văn bản cho Nhà
thầu và có thể rút lại quyết định uỷ quyền sau khi đã thông
báo bằng văn bản cho Nhà thầu.

5. Thông báo

5.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên
quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo
địa chỉ quy định tại E-ĐKCT.
5.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể
từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu
trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.

6. Bảo đảm
thực hiện hợp
đồng

6.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ
đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận
HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
được áp dụng theo hình thức, giá trị và hiệu lực quy định
tại E-ĐKCT.
6.2. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo
quy định tại E-ĐKCT.

7. Nhà thầu
phụ

7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ
trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để
thực hiện một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử
dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của
Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu
tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác
đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.
Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các
nhà thầu phụ đã được quy định tại Mục này chỉ được thực
hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư
chấp thuận.
7.2. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho các
công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu
phụ nêu trong HSDT.
7.3. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT.
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8. Giải quyết
tranh chấp

8.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các
tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng,
hòa giải.
8.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng
thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định quy định
tại E-ĐKCT 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 theo cơ chế được quy định tại E-ĐKCT.

9. Phạm
cung cấp

Dịch vụ phi tư vấn phải được cung cấp theo quy định tại
Chương IV được đính kèm thành Phụ lục và là một bộ
phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các loại
dịch vụ mà Nhà thầu phải cung cấp và đơn giá của các loại
dịch vụ đó.

vi

10. Tiến độ
cung cấp dịch
vụ phi tư vấn

Tiến độ cung cấp dịch vụ phi tư vấn và thời gian dự kiến
hoàn thành phải được thực hiện theo quy định tại Chương
IV.

11. Trách nhiệm
của Nhà thầu

Nhà thầu phải cung cấp dịch vụ phi tư vấn trong phạm vi
cung cấp quy định tại Mục 9 E-ĐKC và theo tiến độ cung
cấp dịch vụ phi tư vấn và lịch hoàn thành quy định tại Mục
10 E-ĐKC.

12. Loại hợp
đồng và giá
hợp đồng

12.1. Loại hợp đồng theo quy định tại E-ĐKCT.
12.2. Giá hợp đồng được ghi tại E-ĐKCT là toàn bộ chi
phí để thực hiện hoàn thành việc cung cấp dịch vụ phi tư
vấn của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở
bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói
thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí về
thuế, phí, lệ phí (nếu có).
12.3. Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp
đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao
gồm phạm vi cung cấp và thành tiền của các hạng mục.

13. Điều chỉnh
giá hợp đồng

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo quy định tại
E-ĐKCT.

14. Điều chỉnh
thuế

Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.

15. Tạm ứng

15.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm
ứng theo quy định tại E-ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo
lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo
lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng hoặc
tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có
hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá
trị của bảo lãnh tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm
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ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm
ứng.
15.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc
thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng
khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng
đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ
hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu
bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng
không đúng mục đích.
15.3. Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ
một tỷ lệ nhất định trong các khoản thanh toán đến hạn
cho Nhà thầu, theo bảng kê tỷ lệ phần trăm công việc đã
hoàn thành làm cơ sở thanh toán.
16. Thanh toán

16.1. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại EĐKCT. Trường hợp Chủ đầu tư thanh toán chậm, Nhà
thầu sẽ được trả lãi trên số tiền thanh toán chậm vào lần
thanh toán kế tiếp. Lãi suất thanh toán chậm được tính từ
ngày mà lẽ ra phải thanh toán cho đến ngày thanh toán
thực tế và mức lãi suất áp dụng là mức lãi suất hiện hành
đối với các khoản vay thương mại bằng VND.
16.2. Đồng tiền thanh toán là: VND.
16.3. Việc giảm trừ thanh toán trên cơ sở chất lượng dịch
vụ thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.

17. Sử dụng các
tài liệu và thông
tin liên quan đến
hợp đồng

17.1. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chủ
đầu tư, Nhà thầu không được tiết lộ nội dung của hợp đồng
cho bất cứ ai không phải là người có liên quan đến việc
thực hiện hợp đồng. Việc Nhà thầu cung cấp các thông tin
cho người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng được
thực hiện theo chế độ bảo mật và trong phạm vi cần thiết
cho việc thực hiện hợp đồng này.
17.2. Các tài liệu, thông tin là sản phẩm của dịch vụ phi tư
vấn trong khuôn khổ Hợp đồng thuộc quyền sở hữu của
Chủ đầu tư. Nhà thầu có thể giữ lại bản sao của các tài liệu
và thông tin này nhưng không được sử dụng vào mục đích
khác nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ
đầu tư.

18. Phạt và
Bồi
thường
thiệt hại

1. Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 19
E-ĐKC, nếu Nhà thầu không thực hiện một phần hay toàn
bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu
trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp
đồng một khoản tiền bồi thường quy cho mỗi ngày chậm
thực hiện hoặc khoảng thời gian khác như thỏa thuận cho
đến khi nội dung công việc đó được thực hiện như quy
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định tại E-ĐKCT. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến % tối đa
như quy định tại E-ĐKCT. Khi đạt đến mức tối đa, Chủ
đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại
Mục 22 E-ĐKC.
2. Trường hợp không kịp thời khắc phục sai sót theo thông
báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu có trách nhiệm nộp tiền phạt
thực hiện hợp đồng tương ứng với % chi phí cần thiết để
khắc phục sai sót như quy định tại E-ĐKCT.
19. Bất khả
kháng

19.1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là
những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường
trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn,
đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do
kiểm dịch.
19.2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh
hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo
bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân
gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác
nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ
chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.
Trong khoảng thời gian không thể thực hiện hợp đồng do
điều kiện bất khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của
Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp
đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải
tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc
không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong
trường hợp này, Chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho
Nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải
gánh chịu.
19.3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do
trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt
hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng.
Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện
bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được
giải quyết theo quy định tại Mục 8 E-ĐKC.

20. Hiệu chỉnh,
bổ sung hợp
đồng

20.1 Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực
hiện trong các trường hợp sau:
a) Bổ sung hạng mục công việc cần thiết ngoài phạm vi
công việc quy định trong hợp đồng;
b) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng;
c) Các nội dung khác quy định tại E-ĐKCT.
20.2. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để
làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường
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hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng.
21. Điều chỉnh
tiến độ thực
hiện hợp đồng

Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường
hợp sau đây:
21.1. Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đế n vi
pha ̣m hoă ̣c sơ suấ t của các bên tham gia hợp đồng;
21.2. Thay đổi phạm vi cung cấp, biện pháp cung cấp do yêu
cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp
đồng;
21.3. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà
không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham
gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường
hợp điều chỉnh tiến độ thực hiê ̣n hợp đồng làm kéo dài tiến
độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩ m quyề n
xem xét, quyết định;
21.4. Các trường hợp khác quy định tại E-ĐKCT.

22. Chấm dứt
hợp đồng

22.1. Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng
nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như
sau:
a) Nhà thầu không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội
dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong
hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Chủ đầu tư
gia hạn;
b) Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý
tài sản để tái cơ cấu hoặc sáp nhập;
c) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong
các hành vi bị cấm quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu
trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng;
d) Các hành vi khác quy định tại E-ĐKCT.
22.2. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện
một phần hay toàn bộ hợp đồng theo điểm a Mục 22.1 EĐKC, Chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để
thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Nhà thầu sẽ chịu
trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những chi phí vượt
trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy
nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng
không bị chấm dứt và chịu trách nhiệm đối với phần hợp
đồng do mình thực hiện.
22.3. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng
theo điểm b Mục 22.1 E-ĐKC, Chủ đầu tư không phải
chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng
này không làm mất đi quyền lợi của Chủ đầu tư được
hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.
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23. Phát hiện
sai sót, khắc
phục sai sót và
Phạt thực hiện
hợp đồng

23.1. Chủ đầu tư thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ phi
tư vấn theo nguyên tắc và cách thức như quy định tại EĐKCT. Chủ đầu tư có thể hướng dẫn Nhà thầu tự đánh
giá và phát hiện sai sót, kiểm tra nội dung công việc mà
Chủ đầu tư cho rằng có thể có sai sót. Thời hạn trách
nhiệm đối với sai sót được quy định tại E-ĐKCT.
23.2. Trường hợp phát sinh sai sót trong quá trình Nhà
thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, trước khi kết thúc hợp
đồng, Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu về các sai sót
cần khắc phục.
Khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu có
trách nhiệm kịp thời khắc phục sai sót trong khoảng thời
gian hợp lý mà Chủ đầu tư quy định trong thông báo.
Trường hợp Nhà thầu không khắc phục xong sai sót trong
khoảng thời gian cho phép, Chủ đầu tư sẽ đánh giá chi phí
cần thiết để khắc phục sai sót và yêu cầu Nhà thầu thanh
toán, đồng thời phạt thực hiện hợp đồng đối với Nhà thầu
như quy định tại Mục 18.

24. Nhân sự1

24.1. Nhà thầu phải huy động tất cả nhân sự như đã đề
xuất trong HSDT để thực hiện các nội dung công việc trừ
trường hợp Chủ đầu tư có thỏa thuận khác. Trường hợp
cần thiết phải thay đổi nhân sự thì Nhà thầu phải báo cáo
và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Nhân sự thay thế
phải có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn
so với nhân sự đã đề xuất trước đó.
24.2. Trường hợp nhân sự mất năng lực hành vi dân sự
hoặc không hoàn thành tốt công việc của mình thì Chủ đầu
tư có văn bản yêu cầu thay thế. Khi nhận được văn bản
yêu cầu thay thế nhân sự của Chủ đầu tư, trong thời gian
quy định tại E-ĐKCT, Nhà thầu phải thực hiện thay thế
nhân sự có năng lực và kinh nghiệm tương đương hoặc tốt
hơn. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát
sinh do thay đổi nhân sự do Nhà thầu chịu.

Trường hợp gói thầu không yêu cầu nhân sự chủ chốt thì bỏ điều này
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