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CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ KIẾN TRÚC 

DELUXY HOME 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
-------oOo------- 

 

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MẪU 02 
Số:    …… /2020/HĐ  

(Tư vấn thiết kế nội thất công trình biệt thự/ liền kề/ nhà lô phố) 
 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành; 
- Căn cứ Luật xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành; 
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của 2 bên; 
Hôm nay, ngày    tháng    năm 2020, tại địa chỉ ……………………………… chúng tôi gồm có: 

BÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ (BÊN A) : 

Ông/bà   :  ..................................... 

CMT (Hộ chiếu) số : ..................................... Do .......................... c ấp ngày ...../...../..... 

Nơi đăng ký HKTT:  .....................................  

Chỗ ở hiện tại :  ..................................... 

Số điện thoại : ..................................... 

Và 

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B) : 

Công ty TNHH nội thất và kiến trúc Deluxy Home  

Mã số doanh nghiệp: 0108984616 

Số tài khoản ngân hàng : ..................................... 

Địa chỉ : Số 10 Ngõ 195, đường Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Người đại diện : Ông/bà Trần Bá Linh                            Ch ức Vụ :  Giám đốc 

CMT (Hộ chiếu) số : 151628960  Do: Giám đốc CA Thái Bình  cấp ngày 09/04/2014 

Nơi đăng ký HKTT:  Thôn Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình 

Chỗ ở hiện tại :  Số 12 Ngõ 195, đường Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Số điện thoại : 0946 664 183 

Hai bên thống nhất ký hợp đồng với nội dung cụ thể như sau: 
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ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Bên A thuê Bên B triển khai dịch vụ Tư vấn thiết kế nội thất công trình, bao gồm 
những hạng mục sau: 

Khu vực 
Diện tích(m2) 

Thiết kế nội thất Chức năng 

Tầng 1  .................  

Tầng 2 .................  

Tầng 3 .................  

Tầng tum ..................  
Tổng diện 

tích 
.................  

 
Địa điểm thực hiện:  ...................................   

 

2. Bên B sẽ cung cấp cho bên A các bộ hồ sơ sau:  

a. Các bản vẽ nội thất giai đoạn 1: 

- Các bản vẽ mặt bằng bố trí nội thất công trình. 

- Phối cảnh 3D các phòng. 

b. Các bản vẽ nội thất giai đoạn 2: 

Bao gồm toàn bộ các bản vẽ thiết kế nội thất giai đoạn 1, ngoài ra có thêm các bản vẽ sau 
đây: 

- Các bản vẽ chi tiết cải tạo tường xây thay đổi vách ngăn phòng (nếu có ít và không ảnh 
hưởng đến kết cấu công trình). 

- Các bản vẽ cải tạo trần (nếu có). 

- Các bản vẽ cải tạo lắp đặt trang thiết bị vệ sinh (nếu có). 

- Các bản vẽ cải tạo hệ thống điện, nước, điều hòa, camera… (nếu có). 

- Các bản vẽ cải tạo lát sàn (nếu có). 

- Các bản vẽ chi tiết nội thất ốp tường, liền tường khai triển. 

- Các bản vẽ đồ nội thất (giường, tủ , Sofa bàn trà,  … ) khai triển . 

c. Giám sát tác giả (Không đồng nghĩa với giám sát thi công) 
- Bên B có trách nhiệm giải thích bản vẽ cho bên A khi bên A có yêu cầu 

- Bên B có trách nhiệm hướng dẫn và nghiệm thu tại công trình về mặt hình thức của các 
công tác dựng trần-vách, ốp lát, xác định vị trí thiết bị trong công trình đúng với thiết kế. 

- Nếu bên A yêu cầu bên B phải có mặt tại công trường để xử lý những công việc nằm ngoài 
trách nhiệm của bên B thì hai bên phải trao đổi và thống nhất về thời gian. 



 3

 

ĐIỀU 2:  CHẤT LƯỢNGVÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT, MỸ THUẬT 

1. Bên B thực hiện dịch vụ thiết kế nội thất tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm 
chuyên ngành của nhà nước quy định và phải được Bên A xem xét, chấp thuận.  

2. Các tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật trên cơ sở định mức công bố của nhà nước có điều 
chỉnh phù hợp với yêu cầu và mục đích của Bên A. 

ĐIỀU 3:  THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ khi hợp đồng được ký kết (được tính là lần khách 
hàng tạm ứng lần 1). 

 

TT Hạng mục Thời gian dự kiến 
(ngày) 

Ghi chú 

1 Hồ sơ thiết kế sơ bộ  
Được đề cập tại điều 7: 
“Quyền và trách nhiệm 
của hai bên” 

2 Khách hàng duyệt hồ sơ sơ bộ Tối đa 7 ngày 

3 Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công  

4 Khách hàng duyệt hồ sơ TKKTTC Tối đa 7 ngày 

2. Thời gian triển khai dịch vụ hợp đồng trên được tính toán trên cơ sở: 

a. Bên A thống nhất với Bên B nội dung phương án thiết kế sơ bộ công trình. 

b. Bên A không chậm trễ trong việc bàn giao tài liệu khảo sát và giấy tờ hiện trạng căn hộ 
(nếu có). 

c. Không có sự yêu cầu thay đổi phương án thiết kế của Bên A sau khi phương án sơ bộ hoặc 
các phần khác sau khi đã được Hai bên thống nhất. 

d. Không bao gồm thời gian phê duyệt phương án, thời gian thẩm tra, thẩm định. 

e. Khi có sự thay đổi trong thiết kế theo yêu cầu của bên A, thời gian tiến hành dịch vụ hợp 
đồng được hai bên xem xét và thống nhất lại. 

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

1. Căn cứ tính giá trị thiết kế. 

- Diện tích sàn: .............. m 2 (nếu tổng diện tích sàn thiết kế từ 80 m2 trở lên). 

- Đơn giá : ……….. đồng /m2 

- Nếu tổng diện tích sàn thiết kế nhỏ hơn 80 m2 , giá trị thiết kế được tính theo các gói: 

+ Gói thiết kế hiện đại tối giản : 12.000.000vnđ (mười hai triệu đồng chẵn). 

+ Gói thiết kế Tân cổ điển – Đương đại : 14.000.000vnđ (mười bốn triệu đồng chẵn). 

+ Gói thiết kế cổ điển: 16.000.000vnđ(mười sáu triệu đồng chẵn) 

2. Giá trị hợp đồng. 
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- Giá trị hợp đồng : ...................  

- Giá trị sau triết khấu, giảm giá : …………… (nếu có chương trình) 

- Bằng chữ:  

3.   Điều khoản thay đổi 

Sau khi Bên A đã thống nhất phương án thiết kế sơ bộ công trình và các hạng mục công trình với 
Bên B, nếu Bên A có những yêu cầu thay đổi thiết kế dẫn đến việc phát sinh công việc thì sẽ tính 
chi phí phát sinh. 

 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN 

1. Phương thức thanh toán: Chia thành các thời điểm thanh toán như sau: 

TT 
Lần  

thanh toán 

Tiến độ 

Thời điểm Giá trị thanh toán Số tiền (vnđ) 

1 Lần 1 Khi ký kết hợp đồng  30% GTHĐ  

2 Lần 2 Khi thống nhất phương án sơ bộ 
và nghiệm thu giai đoạn 1. 

50% GTHĐ  

3 Lần 3 Khi bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết 
kế kỹ thuật. 

20% GTHĐ  

2.   Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

ĐIỀU 6:  TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

1. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng, các bên phải có trách nhiệm cùng nhau thương 
lượng giải quyết. 

2. Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua tòa 
án có thẩm quyền 

ĐIỀU 7:  QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN  

1. Bên A: 

a. Cung cấp đầy đủ tài liệu và hồ sơ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng.  

b. Cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu về công trình khi có yêu cầu từ Bên B. 

c. Thực hiện nghĩa vụ tạm ứng và thanh toán theo đúng điều khoản thanh toán đã thể hiện tại 
Điều 5 của Hợp đồng. 

d. Thực hiện các nghĩa vụ xem xét và duyệt phương án thiết kế và các hồ sơ thiết kế do Bên 
B thực hiện đúng thời gian đã được nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.  

e. Mỗi giai đoạn thiết kế, Bên A được điều chỉnh 2 lần để Bên B điều chỉnh và hoàn thiện hồ 
sơ thiết kế. Mọi thay đổi của Bên A trong quá trình Bên B đã thực hiện công việc mà Hai 
bên đã thống nhất phương án thực hiện, Bên A sẽ trả toàn bộ các phần chi phí phát sinh 
mà Bên A đã thay đổi. 
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f. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật 

2.   Bên B 

a. Thiết kế đúng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn của nhà nước và yêu cầu của Bên A. 

b. Thực hiện hợp đồng theo đúng nội dung và tiến độ đã thống nhất. 

ĐIỀU 8: ĐIỀU  KHOẢN CHUNG 

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết cho đến khi cả hai bên thực hiện xong nghĩa 
vụ của mình. 

2. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng.  

3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào gặp khó khăn thì phải thông báo cho bên kia 
bằng văn bản có xác nhận cụ thể, không bên nào được tự ý sửa đổi hợp đồng nếu chưa được 
hai bên thỏa thuận trước bằng văn bản. 

4. Trường hợp xảy ra tranh chấp hai bên sẽ thương lượng, hoà giải trên tinh thần hợp tác, hiểu 
biết lẫn nhau. Sau 45 ngày  kể từ ngày xảy ra tranh chấp nếu không hoà giải được, thì một 
trong các bên có quyền yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết 

5. Mọi thay đổi nội dung hợp đồng này phải thực hiện bằng phụ lục hợp đồng và phải có chữ ký 
của hai bên. 

6. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai)  bản có giá trị pháp lý  như nhau, Bên A giữ 01 bản, 
bên B giữ 01 bản. 

 

 ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B 

 


