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CTCP DƯỢC TESLA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN 

Số…../DTG-TESLA-23 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015; 

- Căn cứ khả năng cung ứng và tiêu thụ hàng hóa của hai bên. 
 

Hôm nay, ngày 02 tháng 01  năm 2023, chúng tôi gồm: 
 

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TESLA 

- Đại diện:  

- Mã số thuế:    0317308153 

- Địa chỉ: Vian Tower, 26 Đường 40, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức,  

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tài khoản: 1661 0000 161145 tại Ngân hàng: BIDV – CN Thủ Thiêm  

- Email:            teslapharmavn@gmail.com 

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 

- Đại diện:  

- Mã số thuế:    1200100557 

- Địa chỉ: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp Tân Mỹ Chánh, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang. 

- Tài khoản: 71010000000184 tại Ngân hàng: BIDV – CN Tiền Giang  

 

Sau khi bàn bạc hai bên đi đến thỏa thuận thống nhất ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các 

điều khoản như sau: 

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA - GIÁ CẢ  

- Hàng hóa: các mặt hàng được đặt cụ thể theo từng đơn hàng  

- Giá cả: theo xác nhận của Bên B mỗi đơn đặt hàng 

- Bên A có thể đặt hàng cho Bên B qua điện thoại, Fax, Email, Zalo,… 

- Hợp đồng này bao gồm các đơn đặt hàng của Bên A theo thỏa thuận nhận hàng mẫu kinh 

doanh từ Bên B trong thời gian 19/12/2022 đến 31/12/2022. 

ĐIỀU 2: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 

- Bên B cung cấp thuốc đạt chất lượng theo qui định đã đăng ký tại Cục Quản Lý Dược-Bộ 

Y Tế Việt Nam và được phép lưu hành trên toàn quốc. 

- Bên A chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản và tiêu thụ hàng hóa theo đúng qui định của 

ngành dược. 

ĐIỀU 3 : PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN 

- Bên B chịu trách nhiệm giao hang đúng tại địa điểm mà hai bên đã thỏa thuận 

- Hàng hóa phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn tại điều 2, nguyên đai, nguyên kiện, bao bì sạch 

đẹp, không rách rời. 

- Chứng từ giao nhận là hóa đơn GTGT theo quy định của Bộ Tài chính và phiếu giao hàng 

của Bên B 
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ĐIỀU 4 : PHƯƠNG THỨC-THANH TOÁN  

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM BÊN  B 

-  Giao hàng đúng số lượng và thời gian theo đơn đặt hàng của Bên A 

-  Cung cấp hàng hóa có hạn dùng trên 12 tháng (nếu dưới 12 tháng sẽ thông báo cho Bên 

A) 

-  Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn đã đăng ký. 

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM BÊN A 

- Bên A có trách nhiệm phân phối hàng hóa đúng qui định. 

- Bên A đảm bảo thanh toán cho Bên B đúng thời hạn qui định tại điều 4. 

- Bên A có quyền từ chối nhận hàng nếu Bên B giao hàng không đúng theo đơn đặt hàng  

hoặc không còn nguyên đai nguyên kiện. 

- Sau 03 ngày kể từ ngày nhận hàng, nếu không nhận được khiếu nại của Bên B xem như 

Bên A đã nhận đủ hàng. 

- Bên B cung cấp Bên A các giấy tờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh Giấy phép kinh 

doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. 

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

- Hai Bên có thể làm Phụ lục hợp đồng và Phụ lục không tách rời hợp đồng này. 

- Nếu có khó khăn hai bên cùng thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, trường hợp 

không giải quyết được mâu thuẫn sẽ đưa ra cấp có thẩm quyền giải quyết. 

- Hợp đồng được thành lập 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản, có giá trị pháp lý 

như nhau và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023. 

- Sau 30 ngày kể từ ngày hết hiệu lực hợp đồng, khi Bên B đã giao hàng đủ cho Bên A và 

Bên A đã thanh toán hết các khoản nợ (nếu có) cho Bên B thì coi như hợp đồng được 

thanh lý./. 

ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A 
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