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آشنایی
 اشددر پروژه های عمرانی امری بسیار معمول می ب( پیمانکاران جزء)استفاده از پیمانکاران فرعی  .

رارداد به بدین معنی که پیمانکار اصلی برخی کارهای تعیین شده در محدوده پروژه را با بستن ق

.پیمانکاران فرعی واگذار می کند

 به واگذاری کار به پیمانکار فرعی؛Subcontracting ؛ برون سپاری؛Outsourcing ؛Supply ؛

.نیز گفته می شودProcurementو یا در معنای عام آن تدارکات یا 

برخی مزایای استفاده پیمانکاران فرعی:

افزایش سرعت اجرای پروژه

افزایش کیفیت اجرای پروژه با توجه به تخصص خاص پیمانکار فرعی در اجرای کار

کاهش حجم بدنه اجرایی پیمانکار اصلی و کاهش هزینه های سربار

خالی شدن ظرفیت و بوجود آوردن امکان انجام پروژه های بیشتر توسط پیمانکار اصلی
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حوزه علم مدیریت پروژه
 ات امین زمینه علم مدیریت پروژه در قالب کلی مدیریت تدارک9مدیریت پیمانکاران فرعی به عنوان

کتاب 12فصل و در ( تامین بخش هایی از پروژه با استفاده از خدمات منابع خارج از بدنه اجرایی پروژه)

PMBOKتوضیح داده شده است.

مانکار اصلی، با واگذاری کار به پیمانکاران فرعی در مقایسه با انجام کار به صورت مستقیم توسط پی

!ریسک بروز اختالفات قراردادی و عدم هماهنگی بین بخش های اجرایی پروژه افزایش می یابد

و واگذاری کار و مدیریت پیمانکاران فرعی می بایست با دقت بسیار انجام شود؛ عدم واگذاری

نه ها، مدیریت صحیح پیمانکاران فرعی باعث بروز اختالفات قراردادی، کاهش کیفیت، افزایش هزی

.می شود... افزایش زمان اجرا و 

CA-L09_Support/1_PMBOK_Chap12_Procurement.pdf
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حوزه علم مدیریت پروژه
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برنامه ریزی واگذاری کار به پیمانکار فرعی
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رعیریزی واگذاری کار به پیمانکار فبرنامه

تصمیم به واگذاری کارها با انجام تحلیل واگذاری یا عدم واگذاری-1

(Procurement Management Plan)تهیه برنامه مدیریت واگذاری کارها -2

(Procurement Statements of Work)تدوین دقیق محدوده کارهای قابل واگذاری -3

(Procurement Documents)تهیه مدارک درخواست پیشنهاد انجام کار -4

در نظر گرفتن تغییرات ناشی از انتخاب پیمانکار فرعی در کل برنامه پروژه-5
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تصمیم به واگذاری کارها با انجام تحلیل واگذاری-1

دالیل واگذاری کار به پیمانکاران فرعی:
ای نداشتن توانایی، تجهیزات و مجوزهای الزم توسط پیمانکار اصلی در بخشی از زمینه ه

انجام جوش کاری بدون درز، انجام ایزوالسیون، اجرای تاسیسات مختلف : مثال)قرارداد 
...(ساختمان و 

اشغال بودن ظرفیت اجرایی منابع موجود در سایر بخش های پروژه
کوچک بودن حجم بخشی از کار و باال بودن هزینه های سربار اجرای بخشی از کار توسط

قال نیاز به انجام حجم کم عملیات خاکی در پروژه و هزینه باالی انت: مثال)پیمانکار اصلی 
روه تجهیزات، انجام حجم کم عملیات بتن ریزی و عدم صرفه برای انجام هزینه های استقرار گ

...(بتن ریزی و 
انجام کار گران بودن قیمت تمام شده انجام مستقیم کار با توجه به نداشتن تجهیزات تخصصی

یمانکاران استفاده از پ: مثال)و استفاده پیمانکاران تخصصی از تجهیزات با تکنولوژی باالتر 
چاه حفاری با تجهیزات تخصصی حفاری بجای استفاده مستقیم از شرکت و حفاری دستی

(های با عمق زیاد
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تصمیم به واگذاری کارها با انجام تحلیل واگذاری-1

تحلیل واگذاری و یا عدم واگذاری کار به پیمانکار فرعی  :
تقیم در بسیاری از موارد صرفه اقتصادی  واگذاری کار به پیمانکار فرعی در مقابل اجرای مس

مانکاران فرعی کار توسط پرسنل پیمانکار اصلی مهمترین انگیزه پیمانکار در واگذاری کار به پی
ی بر بنابراین در این موارد تصمیم به واگذاری یا عدم واگذاری کار به پیمانکاران فرع. است

. اساس تحلیل هزینه انجام کار صورت میگیرد

 ادخرید مو، استقرار تجهیزاتهزینه های انجام کار توسط پیمانکار اصلی شامل هزینه های ،
اد سربار اضافی ناشی از برنامه ریزی و مدیریت استفاده از تعدو استخدام نیروهای جدید

.می باشدبیشتری از تجهیزات و پرسنل

 رعیهزینه انتخاب پیمانکار فهزینه های انجام کار در واگذاری کار به پیمانکار فرعی شامل ،
ه های هزینو ( براساس قرارداد فیمابین پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء)هزینه واحد انجام کار 

.کنترل و تحویل گرفتن کار
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تهیه برنامه مدیریت واگذاری کارها-2

(:Procurement Management Plan)تهیه برنامه مدیریت واگذاری کارها -2
شامل:

 (قیمت واحدسرجمع، اضافه بر هزینه و یا )تعیین نوع قرارداد پیمانکار فرعی

ارتعیین میزان ریسک اجرا و ارزش ضمانتنامه انجام تعهدات و همچنین بیمه های مورد نیاز ک

 تعیین مبانی مدیریت و کنترل پیمانکار فرعی

تعیین نحوه گزارش گیری از پیمانکار فرعی

فرعیتعیین برنامه زمانبندی مورد نیاز برای انتخاب، انجام و تحویل گرفتن کار از پیمانکار

 تعیین مبانی زمانی(Milestones )اجرای کار توسط پیمانکار فرعی

 لغ ضمانتنامه انتخاب مستقیم یا از طریق مناقصه؛ تعیین مب)تعیین نحوه انتخاب پیمانکار فرعی
(شرکت در مناقصه در صورت انتخاب روش برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار

تهیه فهرست اولیه پیمانکاران فرعی واجد شرایط برای انجام کار

  تهیه مبانی ارزشیابی پیمانکار فرعی واجد شرایط
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تدوین دقیق محدوده کارهای قابل واگذاری -3

-Procurement Statements of Work)واگذاریقابلکارهایمحدودهدقیقتدوین-3

SOW:)

 شامل بیانیه محدوده پروژه و )محدوده کارهای قابل واگذاری بخش قابل واگذاری محدوده پروژه

WBSعریف محدوده کار میبایست بدقت ت. است که قرار است به پیمانکار فرعی واگذار شود( پروژه

قی از هزینه و شود و با ارائه توضیحات کافی ارائه گردد تا پیمانکار فرعی بتواند بر مبنای آن برآورد دقی

.نحوه انجام کار بدست آورد؛ این مستند انضمام قرارداد پیمانکار فرعی خواهد آمد
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تهیه مدارک درخواست پیشنهاد انجام کار -4

Procurement)کارانجامپیشنهاددرخواستمدارکتهیه-4 Documents)

کارانجامپیشنهاددرخواست:ازعبارتندمدارکاینبرایاستفادهموردمشابهاصطالحات

(Request for ProposalیاRFP)کارانجاماطالعاتدریافتدرخواست؛(Request for

InformationیاRFI)مناقصهدرشرکتبهدعوت؛(Invitation for Bid-IFBیاInvitation to

Tender)فاکتورپیشدریافتدرخواست؛(Request for Quotation)

کارمحدودهشرح؛دهیپاسخنحوهتعیینشاملمدارکاین(SOW)کاراجرایزمانیمبانی؛

(Milestone)کاریگردش؛نیازموردهایگواهینامهوضمانتنامه،مدارکشرح؛ارزیابینحوه؛

.میباشدکاراجرایبرنظارتوکنترل
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ه پروژهتغییرات ناشی از انتخاب پیمانکار فرعی در برنام-5

:ه پروژهدر نظر گرفتن تغییرات ناشی از انتخاب پیمانکار فرعی در کل برنام-5

ه کارهای با تصمیم به واگذاری بخشی از کار به پیمانکار فرعی عمال نوع کارها از اجرای مستقیم ب

ورد نیاز در این صورت نوع پرسنل و تجهیزات م. نظارتی، کنترلی و تحویل گرفتن تغییر خواهد کرد

وهای زمان بندی ها، هزینه های، نیر)تاثیر این تغییرات در برنامه ریزی اجرای کار . تفاوت خواهد کرد

.می بایست دیده شود( مورد نیاز
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مدیریت پیمانکاران فرعی
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انتخاب پیمانکاران فرعی
فته شودموارد ذکر شده در مبحث مدیریت مناقصات میبایست در انتخاب پیمانکار فرعی در نظر گر.

که )ار اصلی این موضوع میبایست در نظر گرفته شود که در انتخاب پیمانکاران فرعی معموال پیمانک

بنابراین محدودیتهای قانونی بخش . از بخش خصوصی است( باشدکارفرمای پیمانکار فرعی می

ف محدوده همچنین معموال پیمانکار اصلی از تخصص بیشتری برای تعری. کارفرمای دولتی وجود ندارد

.و نظارت بر اجرای کار بر پیمانکاران فرعی برخوردار است

 بیشتر کارهای واگذار شده به پیمانکاران فرعی از محدوده و حجم کوچکتری در مقایسه با

.شوند برخوردار می باشندهایی که مستقیما به پیمانکاران اصلی واگذار میپروژه

موال به بنابراین بر خالف واگذاری کار به پیمانکاران اصلی، واگذاری کار به پیمانکاران فرعی مع

.  صورت می گیرد( Negotiation)صورت انتخاب مستقیم یا معامله 

ت معموال انجام مراحل انتخاب پیمانکاران فرعی مستقیما توسط یا تحت نظر مدیر پروژه صور

که مدیران بنابراین تسلط به روشهای چانه زنی و معامله مستقیم یکی از قابلیتهایی است. گیردمی

.پروژه ها میبایست داشته باشند
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ارانکنترل و نظارت بر پیمانک
رعی نحوه نظارت و کنترل بر پیمانکار فرعی و همچنین نوع و فرمت گزارشاتی که پیمانکار ف

ردد، میبایست در طول اجرای کار انجام دهد؛ در هنگام تهیه برنامه مدیریت واگذاری کارها تهیه میگ
نوان به عنوان یکی از  اسناد درخواست پیشنهاد به پیمانکاران فرعی واجد شرایط ارائه شود، به ع

رعی بر ضمیمه قرارداد پیمانکار فرعی قرار میگیرد و در طول اجرای پروژه نظارت و کنترل پیمانکار ف
.اساس آن صورت میگیرد

یش تعیین جهت تسهیل کنترل و نظارت بر پیمانکاران فرعی، پیمانکاران اصلی معموال الگوهای از پ
.شده ای برای نظارت و کنترل پیمانکاران فرعی در سازمان خود دارند

اران اصلی بدلیل هزینه هایی که پیمانکاران فرعی در شروع کار و برای آشنا شدن با سازمان پیمانک
مینه به پروژه تحمیل می کنند، پیمانکاران اصلی بسیار تمایل دارند که در پروژه های خود در هر ز
کاران پیمانکاری کارهای خود را به شرکت های پیمانکار فرعی مشخصی ارجاع دهند و از کار با پیمان

!فرعی جدید از یک پروژه به پروژه دیگر ترجیحا خودداری کنند

مکاری پیمانکاران اصلی معموال فهرستی از پیمانکاران فرعی واجد شرایط که آن را قبل از شروع ه
و در طول دوره و بعد از دوره همکاری طی ( 3و 2، 1مثال )طی فرم های ارزشیابی پیمانکاران فرعی 

.به روز رسانی می کنند( 4و 3، 2، 1مثال )فرم های ارزیابی کارکرد پیمانکاران فرعی 

CA-L09_Support/2_1_Subcontractor_AssessmentForm_LongCross.pdf
CA-L09_Support/2_2_Subcontractor_AssessmentForm_Fermilab.pdf
CA-L09_Support/2_3_Subcontractor_AssessmentForm_Harcourt.pdf
CA-L09_Support/3_1_SubPerformanceAssessment_Fermilab.pdf
CA-L09_Support/3_2_SubPerformanceAssessment_EmCor_ComputerForm.pdf
CA-L09_Support/3_3_SubPerformanceAssessment_EmCor_FilledIn.pdf
CA-L09_Support/3_4_SubPerformanceAssessment_RedBag.pdf
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کنترل و نظارت بر پیمانکاران

کنترل و نظارت بر پیمانکاران
کاران اصلی پیمانکاران فرعی بسیار تمایل دارند که در فهرست پیمانکاران فرعی واجد شرایط پیمان

چرا؟. قرار گیرند
بولی را در پس از تهیه فهرست اولیه پیمانکاران فرعی، تا زمانی که پیمانکاران فرعی نتایج قابل ق

ی جدید و ارزیابی کارکرد خود داشته باشند، پیمانکار اصلی به ندرت زحمت ارزیابی پیمانکاران فرع
چرا؟!قراردادن آنها در لیست پیمانکاران فرعی خود می دهد

ا برآورده کند، در صورتی که پیمانکار فرعی بدلیل کارکرد ضعیف نتواند انتظارات پیمانکار اصلی ر
شرایط در با کم شدن تعداد پیمانکاران واجد. پیمانکار از لیست پیمانکاران واجد شرایط خارج می شود

مانکاران فهرست، پیمانکار اصلی اقدام به ارزشیابی و جذب پیمانکاران فرعی جدید و اضافه کردن پی
.واجدین شرایط در فهرست خود می نماید

ات ذکر به منظور کاهش اختالفات قراردادی، مدیریت تغییرات قرارداد نیز می بایست بر اساس نک
.شده در مبحث مدیریت تغییرات در قرارداد با پیمانکار فرعی دیده شود
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کارفرما و پیمانکار فرعی
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کارفرما و پیمانکار فرعی
وجودبعمرانیهایپروژهدرفرعیپیمانکارانتوسطکهاستمشکلیهرنهاییمتضررکارفرما

.گرددمیپروژههایهزینهواجرازمانافزایشسببوآیدمی

اکارفرمبرایآناجرایزمانبندیبهپایبندیکههاییپروژهدرخصوصاکهشودمیسببامراین
مانکارانپیاخراجوکارکردارزیابیگزینش،،(نفتیجدیدپاالیشگاهساخت:مثال)استمهمبسیار
!بداردمحفوظخودحقعنوانبهفرعی

پیمانکارانابکارفرماارتباطنحوهکنندهتعیینسندمهمترینکارفرمابااصلیپیمانکارقرارداد
تواندمیفرعیپیمانکارانبهاصلیپیمانکارتوسطکارواگذارینحوهکلیخطوط.میباشدفرعی
:شامل

دماننفرعیپیمانکارتوسطمدیریتیوفنیمختلفهایگواهینامهومدارکبودندارا

ISO)کیفیتتضمینهایگواهینامه OHSAS)ایمنیگواهینامه،(9001 18001)،
،SAP2000،ANSYS)ایسازهتحلیلوطراحیبرایمشخصافزارهاینرمازاستفاده

Tekla)،پروژهکنترلوریزیبرنامهافزارهاینرم(MS Project،Primavera P6)،دارا
.باشد...وحسابداریمکانیزههایسیستمخاص،تجهیزاتوامکاناتبودن
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کارفرما و پیمانکار فرعی
امکان ارزیابی، تایید، رد و اخراج پیمانکاران فرعی توسط کارفرما

نحوه نظارت و تعامل کارفرما با پیمانکاران فرعی در طول دوره اجرای پروژه

محدوده مسئولیت های پیمانکاران فرعی و پیمانکار اصلی

شود که پیمانکار حق در بسیاری از موارد در قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکار اصلی ذکر می

کار به این امر منافی واگذاری بخش های مختلف کار توسط پیمان. واگذاری کل کار به غیر را ندارد

!باشدپیمانکاران فرعی تا زمانی که پیمانکار اصلی مدیریت اجرای طرح را به عهده دارد نمی

در برخی موارد حتی ممکن است در قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکار اصلی حداکثر ارزش

کارها می تواند به % 25حداکثر : مثال)کارهای قابل واگذاری به غیر در قرارداد ذکر می شود 

اصلی با این امر عمال بدلیل تمایل استفاده کارفرما از پیمانکاران.(. پیمانکاران فرعی واگذار شود

های تامکانات اجرایی قوی و پرهیز از مشکالت ناشی از انجام بخش های مختلف پروژه توسط شرک

.  مختلف با رویه های اجرایی متفاوت می باشد
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یقراردادهای عموم-کارفرما و پیمانکار فرعی

 ان قرارداد همسان پیمانکار ساخت در مورد شرایط  واگذاری پیمشرایط عمومی پیمان در24ماده

.و استخدام پیمانکاران جزء توضیح می دهد

ین بد. در بند الف این ماده ذکر شده است که پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد

. کندمعنی که نمی تواند تمامی یا بخش عمده از محدوده کار را یکجا به پیمانکار دیگری واگذر

چرا؟

رای در بند ب این ماده ذکر شده است که پیمانکار می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اج

هایی با پیمانکاران جزء ببندد، مشروط به قسمت یا قسمت هایی از عملیات موضوع پیمان، پیمان

.آنکه آنان را از واگذاری کار به دیگران ممنوع کند

حیت کارفرما می تواند با ذکر موارد مورد نظر خود در شرایط خصوصی پیمان شرایط تایید صال

.بینی کندپیمانکاران جزء را پیش

CA-L09_Support/4_DBBConstructor_Unifor-Clause24.pdf
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یقراردادهای عموم-کارفرما و پیمانکار فرعی
ژه و واگذاری کار به پیمانکار فرعی از مسئولیت و تعهدات پیمانکار اصلی در قبال اجرای پرو

.کاهدکارکنان ساخت نمی

ی حل در صورت بروز اختالف بین پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی کارفرما به عنوان مرجع اصل

.اختالف معرفی شده است

لی و در صورت انجام کار توسط پیمانکار جزء، عدم پرداخت حق پیمانکار جزء توسط پیمانکار اص

مانکاراصلی تایید مشاور کارفرما می تواند هزینه پیمانکار جزء را بدهد و از مبالغ قابل پرداخت به پی

.کثر نماید

ر محل بدلیل سهل انگاری کارکنان پیمانکاران فرعی ایزوالسیون در پروژه ای عمومی، د:سئوال

تن از کارکنان 3متاسفانه در این آتش سوزی . سایت ساخت پروژه آتش سوزی اتفاق افتاده است

ه مسئولیت این اتفاق از دید قانون پروژه های عمرانی به عهد. سایت دچار سوختگی شده اند

کیست؟ در صورتی که پروژه خصوصی باشد مسئولیت به عهده کیست؟
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