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آشنایی

 قرارداد سرجمع(Lump Sum)

 قيمت واحد(Unit Price)

 اضافه بر هزینه(Cost Plus)

 بيشينه قيمت تضمين شده(Guaranteed Maximum Price)

 فهرست بهایی(Cost Index Based)

 قراردادهاي انگيزشی(Incentive contracts)

انتخاب نوع قرارداد

پروژه کارت هوشمند سوخت-مطالعه موردي
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تعيين ساختار 
اجراي پروژه

تعيين نوع قراردادهاي مورد نياز

تنظيم قرارداد

انتخاب / تعيين
طرفهاي قرارداد

انعقاد قرارداد
کنترل و نظارت بر 
روند اجراي قرارداد

مدیریت تغييرات و  
اختالفات قراردادي

خاتمه قرارداد
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و در هر با تعيين روش تحویل پروژه کارفرما این مساله را تعيين کرده است که پروژه طی مراحلی

.انجام گيرد( منظور قراردادهاي طراحی، ساخت یا مشاوره)مرحله با بستن چه قراردادهایی 

 نوع ( و همزمان با شروع تهيه شرح خدمات قرارداد و قبل از نهایی شدن آن)در این مرحله

.قراردادهاي مورد نياز در پروژه می بایست تعيين شود

 در پروژه هاي عمرانی انواع قرارداد(Contract Types ) براساس نحوه تعيين مبلغ در قرارداد

.تعریف می شوند

 قول پرداخت مبلغ یا کاالي با ذکر شد، 1همانطور که در تعریف پيمان در موضوع درس

از )يمان در ازاي انجام خدمات یا تحویل کاال، یکی از شرایط معتبر بودن پ( توسط کارفرما)ارزشی 

.می باشد( نظر حقوقی
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یریت عوامل مختلفی مانند ماهيت اجراي کار واگذار شده در قرارداد، توانایی و قابليت سازمان مد

ين مبلغ یا نحوه تعي)پروژه در طرف کارفرما و ميزان ریسک پذیري کارفرما در تعيين نوع قرارداد 

.موثر ميباشد( قرارداد

برخی از انواع قراردادهاي عمرانی را می توان به قرار ذیل نام برد:

 سرجمع(Lump Sum ) یا قيمت ثابت(Fixed Price)

 قيمت واحد(Unit Price)

 اضافه بر هزینه(Cost Plus)

 بيشينه قيمت تضمين شده(Guaranteed Maximum Price)

 فهرست بهایی(Cost Index Based)

 قراردادهاي انگيزشی(Incentive contracts)
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 را جهت انجام شرح خدمات درخواست ( یا ثابت)در این قرارداد مجري قرارداد مبلغی مشخص

.شده توسط کارفرما انجام می دهد

 بدليل وجود مبلغ ثابت در قرارداد این نوع قرارداد به قرارداد مبلغ ثابت(Fixed Price ) نيز معروف

.است

الم عمال انعقاد این نوع قراردادها زمانی امکان پذیر است که محدوده پروژه و مشخصات دقيق اق

مانکار توسط کارفرما مشخص شده باشد تا پي( مانند نقشه هاي ساخت)قابل تحویل در پروژه 

.بتواند نسبت به تخمين مبلغ قرارداد اقدام کند

مکان با توجه به توضيحات داده شده استفاده از قرارداد سرجمع را بيشتر در چه روش تحویلی ا

د؟پذیر می دانيد؟ آیا استفاده از قراردادهاي سرجمع را در قراردادهاي طراحی پيشنهاد می کني
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 استفاده از قراردادهاي سرجمع ساخت در انجام پروژه ها به روشDBB با توجه به تکميل مراحل ،

.طراحی پروژه قبل از ساخت بسيار متداول می باشد

 در روشDBبا توجه به انتخاب همزمان طراح و پيمانکار و بستن همزمان قراداد طراحی و ساخت

جمع و همچنين تاثيرپذیري شدید بخش ساخت از نتایج بخش طراحی استفاده از قراردادهاي سر

تجربه زیاد پيمانکار . می باشدDBبسيار محدود و همراه با ریسک اختالف بين کارفرما و پيمانکار 

DB در اجراي پروژه هاي مشابه و اطمينان از درک مشترک کارفرما و پيمانکارDB از محصول

.خروجی پروژه شرط الزم براي استفاده از قرارداد سرجمع در این روش است

 در بين مشتقات روشDB باتوجه اینکه پيمانکار )روش کليد در دستDB کنترل کامل در بخش

از جمله روشهاي انجام ( طراحی را دارد و به طور معمول طرح هاي مشابه زیادي را اجرا نموده است

.پروژه است که بستن قرارداد سرجمع در آن معمول می باشد

سازنده را از نوع سرجمع طبقه بندي نمود؟-آیا می توان قرارداد مشارکت در ساخت مالک
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مسائل مهمی که می بایست در متن قراردادهاي سرجمع در نظر گرفت:

 ور به ط. ميبایست به صورت روشن در متن قرارداد ذکر شودنحوه پرداخت مبلغ قرارداد

ول معمول پرداخت مبلغ قرارداد در طول اجراي پروژه و با توجه به ميزان پيشرفت پروژه در ط

وزن هزینه اي بخش هاي مختلف  پروژه. می باشد...( هفتگی یا ماهيانه یا )دورهاي مشخص 

ارداد این سند معموال قبل از انعقاد قر. معموال به عنوان سندي ضميمه قرارداد پروژه می باشد

ر شرح توسط کارفرما در شرح خدمات درخواستی و یا به درخواست کارفرما و توسط پيمانکار د

.  می شودخدمات پيشنهادي و یا بعد از انعقاد قرارداد توسط پيمانکار و به تایيد کارفرما تهيه

د و صورت وضعيت پيشرفت دوره اي کار توسط پيمانکار معموال به تایيد کارفرما می رس

.شودبراساس این تایيد پيشرفت براساس قرارداد مبلغ مشخص شده به پيمانکار داده می

بهتر است وزن هزینه اي بخش هاي مختلف پروژه قبل یا بعد از قرارداد مشخص شود؟

(Lump Sum)قرارداد سرجمع 
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مسائل مهمی که می بایست در متن قراردادهاي سرجمع در نظر گرفت:

 (:ادامه)نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

پيمانکار .نامتعادل سازي نحوه پرداختها یکی از نقاط اختالف بين کارفرما و پيمانکار است

اي عالقه به دریافت هر چه سریعتر مبلغ قرارداد با بزرگ نشان دادن وزن هزینه اي کاره

با کوچک ابتدایی پروژه و کارفرما عالقه به تاخير انداختن پرداختها تا دیرترین زمان ممکن

جه جلوه تا قبل از بسته شدن قرارداد با توجه به تمایل بيشتر به مو. نشان دادن آنها دارد

زن بهتر است که مساله و( به خصوص در بخش پيمانکار)دادن هر یک از طرفهاي قرارداد 

.دهی هزینه اي بخش هاي مختلف پروژه نهایی گردد

(Lump Sum)قرارداد سرجمع 
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مسائل مهمی که می بایست در متن قراردادهاي سرجمع در نظر گرفت:

 (:ادامه)نحوه پرداخت مبلغ قرارداد
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مسائل مهمی که می بایست در متن قراردادهاي سرجمع در نظر گرفت:

 فرآيند کنترل تغييرات محدوده پروژه(change orders) : با وجود مشخص بودن

احتمال بوجود آمدن( مانند نقشه هاي ساخت)مشخصات دقيق اقالم قابل تحویل در پروژه 

عدم درک صحيح کارفرما از . تغيير در محدوده پروژه در طول اجراي پروژه بسيار زیاد است

يمتی و نيازهاي اعالم شده در مراحل اوليه، بروز اشتباهات طراحی، نوسانات پيش بينی نشده ق

وثر در عدم پيش بينی فرآیند م. از جمله موارد معمول موثر در تغيير محدوده پروژه می باشد... 

به کنترل و اعمال تغييرات محدوده پروژه یکی از موارد اصلی اختالف بين طرفهاي قرارداد و

ز طرف از طرفی پيمانکار تمایل به متورم سازي هزینه ها دارد و ا. تاخير افتادن پروژه می باشد

دجه خود براي انجام پروژه در بو( مبلغ سرجمع)دیگر با توجه به اینکه کارفرما بودجه مشخصی 

!نظر گرفته است براحتی زیر بار هزینه هاي جدید نمی رود
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ما این نوع قرارداد براي پروژه هایی مناسب است که برآورد هزینه هر واحد از کار مشخص است ا

هر قيمت واحد براي)به عنوان مثال پروژه هاي خاکبرداري . حجم دقيق کل کار مشخص نيست

مت قي)و درب و پنجره سازي ( قيمت واحد براي هر متر مکعب بتن)، بتن ریزي (کاميون خاک

(.واحد براي هر کيلوگرم مواد

رج معموال برآوردي تقریبی از حجم کل کار در این نوع پروژه ها تعيين می شود و در قرارداد د

.می گردد

این نوع قراردادها . این نوع قرارداد به ندرت در پروژه هاي بزرگ مورد استفاده قرار ميگيرد

اي و همچنين در پروژه ه( مانند نقاش، کاشی کار و آسفالت کار)معموال با پيمانکاران فرعی 

(  مانند تعمير بزرگراه ها، مرمت ساختمانها و نگهداري و مرمت خطوط لوله)تعمير و نگهداري 

.منعقد می شود
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 قيمت )پروژه هاي خدمات طراحی و مهندسی نيز ممکن است با این نوع قرارداد انجام شوند

(واحد بر متر مربع طراحی سطح زیربناي پروژه

الزم در تعریف مشخصات دقيق واحدي که قيمت بر پایه آن تعيين می شود ميبایست دقت

.صورت گيرد

برآورد در قرارداد قيمت واحد معموال دامنه قابل قبول نوسانات حجم کار، نسبت به حجم تقریبی

قيمت واحد پروژه در این دامنه معموال ثابت %(. 25به عنوان مثال )شده، نيز تعيين می گردد 

.می باشد

 بل بيش از حد دامنه قا( افزایش و کاهش)یکی از محل هاي اختالف در این نوع قراردادها تغيير

!  قبول تغييرات می باشد

؟علت چيست
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در. با تغيير غير معمول حجم کار امکان تغيير هزینه هاي تمام شده هر واحد پروژه وجود دارد

وه صورت وجود احتمال تغيير حجم پروژه به خارج از دامنه قابل قبول بهتر است در قرارداد نح

.انجام محاسبه قيمت واحد در محدوده هاي خارج از دامنه قابل قبول در پروژه نيز درج شود

تغيير هزینه هاي تمام شده گودبرداري به ازاي افزایش عمق گودبرداري: مثال.

وافق نحوه پرداخت مبلغ پروژه دراین نوع قرارداد معموال بر اساس پيشرفت کار و با توجه به ت

.درج شده در قرارداد صورت می گيرد

ی در مقایسه با نوع سرجمع در نوع قراردادهاي قيمت واحد کارفرما به بدنه مدیریتی و نظارت

.بزرگتري نياز دارد
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 در قرارداد از نوع اضافه بر هزینه کارفرما متعهد می شود که در طول اجراي پروژه تمامی هزینه

بلغی را به پيمانکار پرداخت نماید و اضافه بر هزینه م( شامل مواد، تجهيزات و پرسنل)هاي اجرایی 

درصدي به طور معمول این هزینه اضافه. را به عنوان هزینه سربار و سود به پيمانکار پرداخت نماید

.  در نظر گرفته ميشود%( 10مثال )از هزینه هاي انجام شده 

 (  .شامل نقشه هاي ساخت و )این نوع قرارداد زمانی منعقد ميگردد که محدوده و مشخصات پروژه..

ياز نامعلوم و همراه با عدم قطعيت می باشد و یا هزینه هاي پرسنل، تجهيزات و مواد اصلی مورد ن

.پروژه به شدت در نوسان باشد

(بر خالف نوع سرجمع )ه و این نوع قرارداد دغدغه و ریسک افزایش هزینه ها را از پيمانکار برداشت

تر هزینه می نماید که جهت کسب سود بيشرا ترغيب به کارفرما منتقل می کند؛ حتی پيمانکار 

.ته باشدبنابراین کارفرما می بایست نظارت بيشتري بر پيمانکار داش. هاي پروژه را افزایش دهد

استفاده از این نوع قرارداد را بيشتر در چه روش تحویل پروژه پيشنهاد می کنيد؟
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 با توجه به ماهيت اجراي پروژه ها به روشDB( عدم قطعيت در مشخصات محصول نهایی

همچنين بسياري از . از نوع اضافه بر هزینه می باشدDBقرارداد بسياري از پروژه هاي ( پروژه

و قراردادهاي نگهداري و ( به خصوص در پروژه هاي خاص و غير معمول)قراردادهاي طراحی 

.شوندبا این نوع اضافه بر هزینه منعقد مي( با توجه به معلوم نبودن دقيق حجم کار)تعميرات 

دیریتی در مقایسه با انواع سرجمع و قيمت واحد، در نوع قرارداد اضافه بر هزینه کارفرما به بدنه م

ما نياز به و نظارتی بزرگتري نياز دارد چون تعامل بين کارفرما و پيمانکار بيشتر است؛ کارفر

.داشتن شناخت بيشتري نسبت به توانایی ها و سوابق کاري پيمانکار دارد

 ن در ای( به خصوص کار نيروي انسانی)در صورت عدم وجود معياري مشخص براي سنجش کار

به منظور به درازا کشاندن کار و )نوع قراردادها احتمال کم کاري و کاهش عمدي بهره وري 

!پيمانکار وجود دارد( کسب درآمد بيشتر

چه راهی را براي از بين بردن این مشکل پيشنهاد می کنيد؟
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دد در این نوع قراردادها حتما ميبایست اقالم هزینه قابل پرداخت در پروژه مشخص گر

به عنوان نمونه آیا هزینه هاي ایاب و ذهاب پرداخت می شود و در چه مواردي، آیا )

ت هزینه هاي ماموریت پرداخت می شود، آیا هزینه هاي خرید کتب، لوازم التحریر، سوخ

(جزء هزینه هاي قابل بازپرداخت است یا جزء هزینه هاي باالسري؟... و 

روژه با وجود اینکه در بسياري از قراردادهاي اضافه بر هزینه محدوده و مشخصات دقيق پ

.  نا معلوم است، اما معموال انواع فعاليتهاي مورد نياز در پروژه ها مشخص می باشد

اوليه از بنابراین می بایست قبل از شروع انجام کار و به عنوان ضميمه قرارداد، برآوردهاي

.دانواع فعاليتهاي اصلی مورد نياز در پروژه تعيين و به توافق طرفين قرارداد برس
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 پروژه مبلغی به عنوان سقف هزینه هاي اجرايبيشينه قيمت تضمين شده در نوع قرارداد

ژه محدود توسط پيمانکار در متن قرارداد ذکر می شود، اما سود پرداختی به پيمانکار در پرو

قف در صورتی که هزینه هاي پروژه از س. به مبلغی که در قرارداد تعيين شده می باشد

داد را مبلغ ذکر شده در قرارداد کمتر شود، پيمانکار همان مبلغ سود تعيين شده در قرار

ینه در صورتی که هز. دریافت خواهد کرد و صرفه جویی انجام شده به کارفرما خواهد رسيد

واهد پروژه پروژه از سقف تعيين شده تجاوز نماید، مازاد هزینه توسط پيمانکار پرداخت خ

.شد و سود پيمانکار کاهش می یابد

در برخی موارد ممکن است بر اساس توافق انجام شده صرفه جویی انجام شده در کاهش

.هزینه هاي قرارداد بين کارفرما و پيمانکار تقسيم شود

این نوع قرارداد از نظر ساختار قرارداد به کدام یک از انواع قرارداد شبيه است؟
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 اده از می باشد و تعيين آن با دید استفاضافه بر هزینه این نوع قرارداد مشتقی از قرارداد

.ده استنيز بو( با تعيين حداکثر هزینه قابل پرداخت توسط کارفرما)مزایاي قرارداد سرجمع 

د تا در هنگام انعقاد این نوع قرارداد می بایست محدوده اجراي پروژه کامال مشخص شده باش

عيين کارفرما و پيمانکار به درکی مشترک از محدوده کاري که بيشينه قيمت در مورد آن ت

مراه با بستن این نوع قرارداد در مراحل اوليه و قبل از نهایی شدن طراحی ه. شده است برسند

.ریسک بوجود آمدن اختالف بين کارفرما و پيمانکار خواهد بود

چه روش هاي تحویل پروژه اي می تواند از این نوع قرارداد استفاده نمایند؟

 ت؛ کارفرما در بيشينه قيمت دیده نشده اس( مثال تغيير در طراحی پروژه)تغيير محدوده پروژه

.متعهد است که اضافه هزینه هاي ناشی از تغيير محدوده پروژه را بپردازد

(Guaranteed Maximum Price)بيشينه قيمت تضمين شده 
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ار براي کم معموال قيمت سقف پروژه از چانه زنی هاي بين کارفرما و پيمانکار تعيين می شود؛ پيمانک
يمت کردن ریسک خود معموال تمایل دارد که مبلغی باالتر از هزینه معمول را به عنوان بيشينه ق

تر در این صورت در طول اجراي پروژه و با وجود امکان تکميل پروژه در هزینه اي باال. پيشنهاد دهد
.معمول، پيمانکار ممکن است نهایت سعی خود را در کاهش هزینه هاي ساخت ننماید

 نی مبا( مانند قراردادهاي سرجمع)از این جهت که در این نوع قرارداد سقف هزینه تعيين شده است
قت و تمامی اقالم قابل تحویل پروژه می بایست به د( مثال نقشه هاي اجرا)اصلی تعيين محدوده 

.تعيين شود
 سط کارفرما می بایست هزینه هاي ادعا شده تو( مانند قراردادهاي اضافه بر هزینه)به سبب اینکه

زرگی براي پروژه پيمانکار را بررسی و تایيد نماید، کارفرما نياز به تشکيل بدنه مدیریتی و نظارتی ب
.دارد

ارد و معموال زمانی کارفرمایان به سراغ این نوع قرارداد می روند که در بازار نوسانات قيمتی وجود د
ش را استفاده نماید و سقف هزینه های( در این بازار)کارفرما می خواهد از تجربه پيمانکار با تجربه 

.تعيين کند

(Guaranteed Maximum Price)بيشينه قيمت تضمين شده 
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قراردادي فهرست بهایی مشتقی از قراردادهاي نوع قيمت واحد است.

ونه اي واحد در این نوع قرارداد اقالم قابل تحویل پروژه به زیر اقالم قابل تحویل تقسيم می شود به گ

.تشکيل دهنده هر قلم قابل تحویل باشد

قف، گود برداري، حمل خاک، فونداسيون، اسکلت، زدن س: تقسيم اقالم قابل تحویل ساخت به

...دیوار چينی، 

شودقيمت واحد هر یک از اقالم بر اساس قيمت به روز شده در فهرست بها براي آن قلم تعيين می .

در این نوع قرارداد فهرست بهاي مرجع می بایست به دقت محاسبه و درج شود!

(Cost index based)قراردادهای فهرست بهايی 
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(Cost index based)قراردادهای فهرست بهايی 
96فهرست بها آبخيزداري و منابع طبيعی 1

96فهرست بها آبياري تحت فشار 2

96فهرست بها آبياري و زهکشی 3

96فهرست بها ابنيه 4

96فهرست بها تاسيسات مکانيکی 5

96فهرست بها ترميم قنات 6

96فهرست بها تعمير و نگهداري و ابنيه خطوط راه آهن 7

96فهرست بها توزیع آب 8

96فهرست بها توزیع آب روستایی 9

96فهرست بها خطوط آب و فاضالب 10

96فهرست بها خطوط انتقال آب 11

96فهرست بها راه، و باند و فرودگاه 12

96فهرست بها راهداري 13

96فهرست بها سدسازي 14

96فهرست بها چاه 15

1395فهرست بهاي واحد پایه رشته آبخيزداري و منابع طبيعی سال 16
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(Cost index based)قراردادهای فهرست بهايی 

CA-L03_Support/CA_L03_Building_Cost_Index_96.pdf
CA-L03_Support/CA_L03_Building_Cost_Index_96.pdf
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(Cost index based)قراردادهای فهرست بهايی 

CA-L03_Support/CA_L03_Building_Cost_Index_96.pdf
CA-L03_Support/CA_L03_Building_Cost_Index_96.pdf


25

(Cost index based)قراردادهای فهرست بهايی 

CA-L03_Support/CA_L03_Building_Cost_Index_96.pdf
CA-L03_Support/CA_L03_Building_Cost_Index_96.pdf
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(Cost index based)قراردادهای فهرست بهايی 

CA-L03_Support/CA_L03_Regional_Factors_94.pdf
CA-L03_Support/CA_L03_Regional_Factors_94.pdf
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(Cost index based)قراردادهای فهرست بهايی 

CA-L03_Support/CA_L03_Tadil_NimeDovom_95.pdf
CA-L03_Support/CA_L03_Tadil_NimeDovom_95.pdf


(Incentive contracts)قراردادهاي انگيزشي 
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 در این نوع قرارداد پرداخت مقداري از مبلغ پروژه منوط به ميزان کارایی(performance ) ،زمانی

.هزینه اي یا کيفی پيمانکار می گردد

ا کارفرما زمانی از این نوع قرارداد استفاده می نماید که حساسيت خاصی در مورد زمان، هزینه و ی

.کيفيت اجراي پروژه وجود داشته باشد

ورت استفاده فاکتور انگيزش و مشوق ممکن است در تمامی انواع قراردادهاي ذکر شده تا کنون ص

:گيرد و آن نوع قرارداد را به قرارداد انگيزشی تبدیل کند

قرارداد سرجمع انگيزشی-

قرارداد هزینه واحد انگيزشی-

قرارداد اضافه بر هزینه انگيزشی-

 می تواند موضوع انگيزش در هر نوع از ( منظور زمان، هزینه یا کيفيت)چه فاکتورهاي کارایی

قراردادها باشد؟
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انندم. در انتخاب نوع قرارداد فاکتورهاي مختلفی دخيل می باشند:

 پروژه( تحویل)روش اجراي

 ميزان مشخص بودن محدوده پروژه

 توانایی مدیریتی و نظارتی کارفرما

توانایی و تسلط اجرایی پيمانکار

شناخت قبل و ميزان اعتماد بين کارفرما و پيمانکار

ميزان ریسک پذیري کارفرما و پيمانکار

ميزان رقابت بين پيمانکاران و قدرت چانه زنی

توانایی مالی کارفرما

اي ميزان نياز کارفرما یا پيمانکار به اجر

پروژه
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دادي در بسته به شرایط حاکم بر پروژه کارفرما و پيمانکار ممکن است براي اجراي پروژه به بستن قرار

که معموال با ترکيب)چارچوب یکی از انواع قراردادهاي ذکر شده و یا حتی قراردادي با ساختار جدید 

ه می کردن و یا اضافه و کم کردن برخی از شرایط ذکر شده براي انواع قراردادهاي توضيح داده شده تهي

.اقدام نمایند( شود

ا در نظر با تضمين سقف قرارداد؛ قرارداد قيمت ثابت بقيمت واحد قراردادهاي : مثال از قراردادهاي ترکيبی

ه هزینه طراحی درصدي از هزین)گرفتن تعدیل قيمت ها؛ قرارداد با هزینه متصل به هزینه قرارداد دوم 

(ساخت

ورد یکی از توانایی هاي کليدي م. طراحی نوع درست قرارداد تاثيري کليدي در اجراي موفق پروژه دارد

مدیران ارشد در وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتی، بانکها، )نياز براي مدیران سازمان هاي کارفرما 

.آشنایی با مبانی مدیریت پيمان می باشد...( شهرداري ها و 
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ر کشور پروژه کارت هوشمند به جرات یکی از بزرگترین و تاثيرگذارترین پروژه هاي انجام شده د

ر سالهاي در طول ساليان اخير می باشد که به کارفرمایی شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی د

.به اجرا درآمد1386تا 1383( تقریبی)

 ميليون کارت هوشمند سوخت به کليه دارندگان خودرو و 15در این پروژه تعداد بيش از

به ( هزار20نزدیک به )کليه پمپ هاي سوخت مجهز . موتورسيکلت در کشور تحویل داده شد

مجهز به کامپيوتر و دستگاه ( جایگاه3000نزدیک به )کارتخوان و کليه جایگاه هاي سوخت 

مراکز . مرکزي در کشور شدند( servers)ارسال و دریافت اطالعات به سرورهاي 

جهت ارائه خدمات صدور کارت هوش به متقاضيان جدید تجهيز و یک مرکز اصلی 10+پليس

.صدور کارت براي صدور کارتهاي جدید ایجاد گردید
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 ت ملی مانند شرکت ملی گاز، شرکت ملی پتروشيمی، شرک)با وجود اینکه بخش هاي مختلف وزارت نفت

رگ تجربه زیادي در اجراي پروژه هاي بز( نفت ایران و حتی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی

عملياتی بيشتر در حوزه انجام کارهاي( کارفرماي مستقيم پروژه)دارند، شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی 

مدیران ارشد این شرکت تجربه باالیی در اجراي پروژه ها در این ابعاد . و نه پروژه اي فعال بوده است

!!!   نداشتند

با وجود این چرا این پروژه به کارفرمایی این شرکت اجرا شد؟

 ،براي اجراي این پروژه کارفرما از روش تحویل تحویل کليد در دستTurnkey البته اینکه آیا )استفاده نمود

!(نيستآنها با کنارهم گذاشتن و مقایسه مشخصات روش هاي مختلف تحویل به این نتيجه رسيدند معلوم

 ؟(ساختار اجراي پروژه چگونه بوده است)انتخاب این روش براي اجراي پروژه چه معنایی دارد
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 شگاه از یکی شرکتهاي متعلق به دان)کارفرما در ابتداي کار اقدام به استخدام مشاوري

زاري نمود تا کارفرما را جهت تهيه محدوده پروژه و اسناد مناقصه و برگ( صنعتی شریف

که پس از شروع کار نيز طی قراردادي جدید به عنوان ناظر بر)مناقصه کمک کند 

ران مناقصه برگزار و طی آن شرکت صنایع مخابرات راه دور ای.(.  پيمانکار انتخاب شد

(ITI ) به عنوان پيمانکارDB100( فرضی)قراردادي از نوع سرجمع با مبلغ . انتخاب شد

.منعقد گردیدDBميليارد تومان بين کارفرما و پيمانکار 

را در مشکالت فرآیند صورت گرفته در این مرحله چيست و توقع بروز چه مشکالتی

طول اجراي پروژه دارید؟
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ا اقدام با شروع قرارداد و دریافت مبلغ قرارداد پيمانکار اقدام به تجهيز نيروها در بخش طراحی نمود ت

رجمع که به عنوان ضميمه قرارداد س)به تفصيل طراحی مفهومی تهيه شده در فاز شرکت در مناقصه 

.  نماید( بود

رور در مراحل اوليه طراحی تفصيلی، تيم طراحی شبکه به این نتيجه رسيد که با مشخصات س

(server ) پيشنهاد شده این سرور پس از شش ماه از زمان شروع خدمت دهی دیگر قادر به ارائه

(نياز به تغيير در محدوده پروژه)خدمت نخواهد بود 

وشمند بخش طراحی کارت هوشمند به این نتيجه رسيد که حافظه در نظر گرفته شده براي کارت ه

ت سوخت کفاف اطاعات مورد نياز براي ذخيره سازي را نمی دهد و حافظه اي تا چندین برابر ظرفي

(روژهنياز به تغيير در محدوده پ)پيش بينی شده براي کارت هوشمند سوخت مورد نياز می باشد 
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 هزینه برآورد شده براي کامپيوتر هاي جایگاه بر اساسPCاختالف . معمولی و نه صنعتی بوده است

(.نياز به تغيير در محدوده پروژه)معمولی و صنعتی وجود دارد PCقابل توجهی بين هزینه 

رفته در طراحی مفهومی ارتباط ميان جایگاه ها و سرور در تمامی نقاط با خط تلفن ثابت در نظر گ

در بسيار شده است و این در حالی است تهيه خط تلفن ثابت مختص سيستم کارت هوشمند سوختن

(.نياز به تغيير در محدوده پروژه)از مناطق دور افتاده نا ممکن و با هزینه باال می باشد 

ود که با توجه در بحث ارتباط بين پمپهاي جایگاه و کامپيوتر جایگاه شبکه کابلی معمولی دیده شده ب

يير در نياز به تغ)به مالحضات ایمنی و آتش نشانی موجود در جایگاه هاي سوخت امکان پذیر نبود 

(.محدوده پروژه

 مجاز در قرارداد سرجمع % 25با گذشت چند ماه هزینه هاي ناشی از تغيير محدوده پروژه عمال از

وز از وزارت پيمانکار ریسک انجام هزینه هاي پيش بينی نشده در قرارداد بدون گرفتن مج. فراتر رفت

ند ماه نفت را نمی کرد و گرفتن مجوز از وزارت نفت با روندي طوالنی بود؛ روند اجراي پروژه بعد از چ

.عمال متوقف شد
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يمانکار پس از چند ماه اول عمال تنها کار اجرایی در پروژه تشکيل جلسات حل اختالف بين کارفرما، پ

.و مشاور واسط بود

رل دولت این پروژه در نهایت با حضور مستقيم معاون وزیر نفت به عنوان مسئول بخش کارفرما، کنت

و حل و فصل مشکالت در رده باال و در قالبی خارج از ( ITI)بر شرکت پيمانکار ( وزارت مخابرات)

.دقرارداد منعقده و به مراتب با هزینه و زمانی بيشتر از هزینه و زمان پيش بينی شده انجام ش

اشتباهات صورت گرفته در فرآیند انعقاد و مدیریت قرارداد:

ارهاي سپردن انجام پروژه اي با این ابعاد به مدیران عملياتی و نا آشنا به پروژه هاي بزرگ که ک

روز مره را مدیریت می نمایند از طرف وزارت نفت

ه عدم تحليل صحيح مدیران کارفرما از توانایی هاي اجرایيشان و عدم تجهيز بخش کارفرما ب

پرسنل آشنا به مباحث مدیریت پروژه و نظارت بر پروژه 

 استخدام مشاور تخصصی( در زمينهIT )و درخواست کمک از آنها براي مدیریت و نظارت پروژه
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مانکار و براي انتقال ریسک به پي)ساخت با انتخاب نوع قرارداد سرجمع -برگزاري مناقصه طراحی

در با وجود اینکه تجربه اجراي چنين پروژه اي( برداشتن بار مسئوليت هزینه از روي کارفرما

. وجود ندارد( و حتی کل جهان)کشور 

 ال پروژه که در بازار به شدت رقابتی و محدود کشور بدنب)تحميل هزینه هاي زیاد به پيمانکاران

براي تهيه اسناد مناقصه همراه با تهيه طراحی مفهومی پروژه( هاي جدید می گردند

ته به نظر شما این پروژه بهتر بود با چه روش تحویل پروژه و نوع قراردادي بس:بحث

شود؟
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کالس تمرين در 
را براي انجام پروژه بزرگراه تهران شمال ( هایی)چه روش تحویل و چه نوع قراردادي

پيشنهاد می کنيد؟
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3-تمرين در منزل
:معرفي پروژه

دولت جمهوري اسالمی ایران در نظرر دارد، بره خراطر موقعيرت 

ویژه جغرافيایی کشرور و مجراورت برا کشرورهاي مختلفری کره 

دسترسرری مسررتقيم برره آب هرراي آزاد ندارنررد، ماننررد کشررورهاي 

تان، ایرران افغانستان، تاجيکستان، ازبکستان، ارمنستان و قرقيزس

همرين بره. را به یکی از قطب هاي ترانزیتی منطقه تبدیل نمایرد

منظور طرح توسرعه بنردر چابهرار در سرواحل جنروبی کشرور و 

وژه اي تبدیل آن به بندري مجهز به امکانات روز دنيا به عنوان پر

اصلی در حلقه پروژه هاي مختلف تعریرف شرده در ایرن زمينره

. مطرح می باشد
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3-منزلتمرين در 
:پروژهفعليوضعيت

انميزبراياوليهبرآورد.باشدمیانجامحالدرپروژهامکانسجیواوليهمطالعاتحاضرحالدر

10حدوددربندراینتوسعهبرايموردنياززیرساخت هايساختبراينيازموردسرمایه گذاري

.باشدمیدالرميليارد

:مسالهصورت

ایناجرايبرايتحویلی(هاي)روشچهشمانظربهپروژهمورددرشدهارائهتوضيحاتبهتوجهبا

نمایيد؟میپيشنهادپروژهاجرايبرايراقراردادهایینوعچهمی باشد؟مناسبپروژه

(کالسقبل از )جلسه يک هفته بعد : زمان تحويل
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 شر منت« ساخت و سازدرصنعتقراردادهاراهنماي جامع تعيين ساختار »کتاب سوم فصل
الوانچی، نوشته امين 1400در سال شده توسط خط آخر و دکتر کليم

 یبانکتقیو ترجمه محمد هينزيجيمینوشته “ ساختمانیقراردادهاي”کتاب 11فصل ،
.چاپ سوم

 HANDFINGE A. P. R“Understanding Contractual Pricing

Arrangements –Fixed Price, Cost-Plus, and Guaranteed 

Maximum Price“ Pekar & Abramson Law.

مراجع

https://drclaim.ir/product/a-guide-to-defining-the-structure-of-contracts-in-construction-industry/
http://www.pecklaw.com/images/uploads/communications/Client_Alert-Understanding_Contractual_Pricing_Arrangements.pdf


با تشکر


