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تاریخچه  EPCو مناقصه
در بازگشت به تاریخ مشاهده می کنیم که نوعی
از روش طرح و ساخت ،در ایران و سایر تمدنهای
بزرگ جهان ،روش عمومی اجرای پروژه ها بوده
است .آثار باستانی موجود در ایران مانند عالی
قاپو ،مسجد شیخ فضل اهلل ،چهل ستون ،ایوان
مدائن و بناهای تاریخی با دوام دنیا همچنین

پارتنون و تئاتر دیونیسوس توسط معماران و
استادکارانی بنا گردیده اند که خود هم طراح
پروژه بوده و هم آن را ساخته اند.
بنای گنبد سلطانیه بزرگترین گنبد آجری جهان و مرتفع ترین بنای آن
روزگاران ،نمونه بارز دیگری می باشد که احداث بنای آن در سال 702
هجری شمسی به دستور سلطان محمد خدابنده و به دست معماری
ایرانی به نام سیدعلی شاه آغاز گردید.
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تاریخچه  EPCو مناقصه
نمونه بارز ديگر ساخت تاق کسرا يا همان ايوان مدائن ،در پايتخت
ايران ساساني در نزديکي شهر بغداد مي باشد.
نهههگفگ رههه گ ی هههفگی ههه گ د ههه

کههبگذاشت هه گذههدگکههدرگی گ د هه

خسهههفیگتف ههه دی کهههاگدهههدگذهههفیر

ذههبگدنههبگیگذههبگ ههگفگیگذههبگ ذههدیگذهه ر

ذفت نهههههبگکهههههد زافت گ هههههبگدههههه ت

زدههفگکرهه

یزگتزرد گدفگ گکهاگکهبگت ه دیگذه ی

زخرهه گیگزگ هه گی گی ههبگزههدیگذهه ی

هه گ ههبگ ههفیگذههفی گ ههب ب تزگ گههد

تدهههههه تزگیگتزههههههفت گیگتزگ ی گههههههد

یزگتزرههد گیری گ زب ههبگ ه گ()30
فت مدزهههبگ ی ههه گکهههبگذبدنهههبگ ههه
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تزگ گ

دههفگکههبگذههبگ د ههبت

گ()30گییگ ی گی فگ د

ذار ههههههد گذاش هههههه گتزگ د هههههه
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تاریخچه  EPCو مناقصه
قرارداد مذکور به صورت  EPCبوده است.
ذههفگخسههفیگ هههبگد ههد گیزههب گ هههفی

ذهههفیگکهههد گزخههه گذنهههدگزهههدیگکهههفی

ذههبیگ ر ه گ ههد گتزههفگز ههگفگی گ ههشزف

ه فگدف ههبگ ه ز گز ههفگزههدیگ گههف

زک ه گدههد گخ ه تد گکههبگتفز ههبگ ههفگ

دمههد گ ههدگییگ ههبگ ههد گ گ ههبگ ههف

رههههگنبگذههههبیگی گ اههههفییگخههههفت گ

زگذهههههد ت گتزگذهههههفاگیگتزگ ت هههههد گ

ههبگ هه گذدزههبگت ههبتز گکههفی

کههبگکسههفگ دزههبگذههفگ گ ههدز کههفی

نههههبیگ ههههشزفت گتزهههه ت گ ههههد

ذههبیگ رهه گ ههفگیت رگتزههفگی هه اد

تزگ
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انواع قراردادهاي عمراني و مقايسه آن با EPC
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قرارداد پيمانکاري



قرارداد مشارکت



قرارداد مشاوره اي



قرارداد فاينانس



قرارداد عامل چهارم



قرارداد احدادث BOT



قرارداد مديريت و پيمان



قرارداد احداث ،تملک و بهره برداري BOO



قرارداد طرح و ساخت EPC



قرارداد ساخت و انتقال BT



قراردادهاي EP



قرارداد بيع متقابل By Back



قراردادهاي PC



قرارداد تامين مالي Finance



قراردادهاي C



قرارداد احداث ،اجاره ،انتقال BLT



قرارداد کليد در دست Turnkey



قرارداد فاينانس طرح و ساخت EPC F
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 قراردادهاي (طراحي تأمين تجهيزات) و
(طراحي – تأمين تجهيزات – ساخت) E.P- E.P.C
قراردادهاي  E.Pو  E.P.Cاز قابليت هاي قرارداد  Turnkeyمي باشند.

پروژه هاي بزرگ کشور در بخش انرژي ،با الگوهاي مختلفي دنبال ميشوند.
مملوس ترين الگوي کار ،پروژه هاي مطرح در صنايع پتروشيمي است که در آن
شرکتهاي ايراني غالباً از الگوي طراحي تأمين تجهيزات يا  E.Pاستفاده ميکند
الگوي مطرح ديگر براي اجراي پروژه هاي صنعتي ،قراردادهاي طراحي – تأمين
تجهيزات – اجراء  E.P.Cمي باشد .اگرچه قراردادهاي در قالب  E.P.Cنسبت
به قرارادادهاي نوع  E.P.Cبراي کارفرما به لحاظ تداوم و پيوستگي
مسئوليتهاي پيمانکار از ابتدا تا پايان کار ،داراي مزيت بيشتري است.
9
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اما از طرف ديگر ،با توجه به اينکه اين قراردادها معموالً به صورت

( )FINANCEتأمين اعتبار و اجراء مي گردند ،تأمين هزينه هاي ريالي در
اين شکل براي پيمانکار همراه با مشکالت مي باشد .ليکن اگر کارفرما
تأمين مالي را رأساً عهده دار شود راه حل مناسب همان روش E.P.C

است .در پروژه هاي  EPCو  ،EPچه براي ارايه قيمت و يا پس از آن
جهت انجام طراحي هاي بنيادي ،الزم است که مطالعات اوليه همراه با
طراحي هاي محتوايي انجام شده باشد .بدون وجود چنين مطالعات

مقدماتي که براساس آن ،شرح نياز با طراحي هاي محتوايي تثبيت گرديده
باشد ،ارائه قميت در فرصت محدود مناقصه ها ميسر نمي شود .بعالوه،
عدم تثبيت مباني پروژه در مدارک مناقصه ،منجر به ارائه پيشنهادات

همسو توسط پيمانکاران نخواهد گرديد که اين وضعيت تصميم گيري در

10

مورد پيشنهادات دريافتي را براي کارفرما دشوار خواهد نمود.
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اگرچه مراحل اجراي کار بصورت مراحل متوالي نشان داده مي شود اما بايد
در نظر داشت که در پيمان هاي  E.P.Cو  E.Pعمالً مراحل کار با يکديگر

همزماني دارند.
مهمترين وجه تفاوت در قراردادهاي  E.P.C –E.Pدر بخش عمليات
ساختماني است .در پيمان  ،E.P.Cمسئوليت پيمانکار از ابتدا تا انتها

يکسره و يک پارچه است که اين موضوع ،براي کارفرما بسيار حائز اهميت
است .مسئوليت مديريت اجرا ،کنترل کيفي و کنترل پروژه در پيمان E.P.C
بعهده پيمانکار است ،درحاليکه اين مسئوليت در پيمان  E.Pبعهده کارفرما

ميباشد .در چنين شرايطي ،پيمانکار اصلي در انتخاب پيمانکاران جزء داراي
انعطاف بيشتري است درحاليکه کارفرماي دولتي معموالً به روش مناقصه و
انتخاب براساس حداقل قيمت طبق مقررات عمل مينمايد .يکي از موارد

مشترک و مهم که در پايان کار اجرايي پيمان  E.P.Cمطرح خواهد بود،
11

نقطه بازگشت مسئوليت ها به پيمانکار اصلي براي راه اندازي کار است.
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بنابراين تعيين نقطه ) (Erection Completionو قبوالندن آن در

عمل به پيمانکار اصلي براساس مدارک و مشخصات فني پروژه ،از
مواردي است که طبيعتاً به سادگي تحقق نمي يابد .مشارکت اعضاء در
مرحله راه اندازي پروژه در دو الگوي  E.P.C – E.Pميتواند متفاوت باشد.

در پيمان هاي  E.P.Cمشارکت پيمانکار اصلي ( General
 )Contractorدر کار ساختمان و نصب پروژه و آشنايي تيم اجرايي وي
با جزئيات نصب سبب مي شود که در مراحل پيش راه اندازي و راه

اندازي پروژه مشارکت پيمانکار اصلي تداوم يابد ،بخصوص وقتي که
پيمانکار اصلي يک شرکت ايراني است ،بسيار حائز اهميت خواهد بود،
زيرا درگيري و بار مشارکت فني – مديريتي طرف ايراني ،بنحو مطلوبي تا
پايان پروژه گسترش مي يابد .از طرف ديگر نقش پيمانکار اصلي در
مرحله راه اندازي پيمان  E.Pکاهش يافته و عمدتاً محدود به اعزام
کارشناسان تکنولوژيک خواهد گرديد.
12
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مزايای قراردادهای : EPC
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قبول مسئوليت از يک طرف



کيفيت



صرفه جويي در هزينه ها



صرفه جويي در زمان



قابليت کاهش بار مسئوليت اجرايي



اطالع زود هنگام از هزينه هاي قطعي



کاهش ميزان ريسک



ايجاد هماهنگي ميان پارامترهاي مختلف پرروژه و جلروگيري از
تقسيم کار به پروژه هاي کوچک



خريدهاي يکپارچه داخلي و خارجي و جلوگيري از تقسيم آن بره
خريدهاي کوچک
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معايب قراردادهای : EPC
قراردادهايي که داراي شرايط زير باشند نمي توانند به روش  EPCاجرا شوند :


چنانچه متغيرها و عوامل غيرقابل پيش بيني در خالل دوره پروژه مورد
انتظار باشد.



چنانچه زمان يا اطالعات کافي براي بررسي و کنترل اسناد مناقصه و يا

انجام مطالعات و طراحي جزئيات و ارزيابي ريسک و برآورد کار در
اختيار پيشنهاددهندگان قرار نگيرد .


چنانچه اجراي کار شامل مقادير چشمگيري عمليات زيرزميني بوده و يا
کار در محلهايي باشد که پيشنهاددهندگان قادر به بازرسي آن نباشند .

14
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❑ مقدمه

مناقصات قراردادهای : EPC

▪ دامنه کاربرد و کليات
▪ مناقصه گران واجد شرايط

▪ مصالح و تجهيزات و کار قابل قبول
▪ هزينه شرکت در مناقصه

❑ اسناد مناقصه
▪ اسناد مناقصه

▪ بررسي موضوع و اسناد مناقصه
▪ تجديد نظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقيه

❑ تهيه پيشنهاد
▪ زبان پيشنهاد

▪ مدارک تشکيل دهنده پيشنهاد مناقصه
▪ قيمتهاي پيشنهاد
▪ ارزهاي پيشنهاد
▪ ضمانت نامه شرکت در مناقصه

▪ مدت اعتبار پيشنهاد مناقصه

15

▪ شکل و امضاي پيشنهاد مناقصه
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مناقصات قراردادهای : EPC
❑

تسليم پيشنهادها
▪ الک و مهر و نشانه گذاري پيشنهادها
▪ مهلت تسليم پيشنهادها

▪ اعالم عدم تمايل و اصالح و جايگزيني و پس گرفتن پيشنهاد مناقصه
❑

گشايش و ارزيابي پيشنهادها
▪ گشايش پيشنهادهاي مناقصه از سوي مناقصه گزار

▪ توضيحات پيشنهادها
▪ بررسي مقدماتي پيشنهادها
▪ تبديل به ارز واحد
▪ ارزيابي فني بازرگاني
▪ ارزيابي مالي
▪ اولويت سهم داخل
▪ تماس با مناقصه گزار

16
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مناقصات قراردادهای : EPC


واگذاري و مبادله پيمان
معيارهاي اعطاي پيمان
حق قبول يا رد پيشنهاد
واگذاري پيمان

امضا و مبادله پيمان
ضمانت نامه انجام تعهدات
فساد و تباني و مصالحه به زيان دولت
رسيدگي به شکايتها

كاربرگ مناقصه
17
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مناقصات قراردادهای : EPC
امتياز

معيار

25

ساختار و سازمان خاص موضوع مورد مناقصه
توانمندي مديريت طراحي
توانمندي مديريت اجرا

مديريت زمان و هزينه
تعامل با مناقصه گران جزء
ايمني
15

برنامه اجرا و زماني
شکست مناسب فعاليتهاي طراحي و اجرا
برنامه ريزي منطقي اجراي کار در ابعاد مختلف

زمان بندي دقيق اجزاي کار

18

روشها و رويکردها و راه حلهاي طراحي به منظور نيل به خواسته هاي مناقصه گزار

60

جمع

100
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مناقصات قراردادهای طرح و ساخت
 -1دامنه کاربرد و کليات
 1-1اين دستورالعمل براي مناقصه پيمان هاي طرح و ساخت کاربرد دارد.
مناقصه پيمان هراي طررح و سراخت در تقسريم بنردي قرانون برگرزاري
مناقصات ،از نظر مراحل بررسي ،دو مرحله اي به شمار مي رود.

 2-1اين دستورالعمل شامل متن حاضرر و پيوسرت آن ،کراربرگ مناقصره
است .مفاد کاربرگ مناقصه ،از سوي مناقصه گرزار ،برا توجره بره وي گري
کارهاي موضوع هر مناقصه ،درج يا تکميل مي شود.

19
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مناقصات قراردادهای طرح و ساخت
 3-1در اين دستورالعمل ،واژه ها و عبارت ها ،معاني تعريف شده در زير را دارند:
 1-3-1نامه پذيرش ،يعني نامه اي که طي آن برگ پيشنهاد مناقصه و هر توافق
امضا شده از سوي دو طرف و پيوست شده به آن ،به طور رسمي از سوي مناقصه

گزار پذيرفته شده و به امضاي مناقصه گزار رسيده است.
 2-3-1برگ پيشنهادمناقصه،يعني مدرکي با همين عنوان که از سوي مناقصه گر
تکميل شده و شامل پيشنهاد امضا شده مناقصه گر براي کارهاست.

20
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مناقصات قراردادهای طرح و ساخت
 3-3-1خواسته هاي مناقصه گزار ،يعني مدرکي با همين عنروان بره
همان گونه که در پيمان آمده همراه برا اصرالحات و اضرافات طبرق
پيمان به آن ،اين مدرک ،مشخص کننده هدف و گسرتره کارهرا ،يرا

معيارهاي طراحي و يا ديگر مباني فني براي کارهاست.
 4-3-1پيشنهاد فني – بازرگاني مناقصه گر ،يعني مدرکي با همرين

عنوان که مناقصه گر همراه با برگ پيشنهاد مناقصه ارائه مي دهد ،به
همان گونه که در اسناد مناقصه آمده است .چنين مدرکي ممکن است
شامل طراحي اوليه پيمان باشد.
21
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مناقصات قراردادهای طرح و ساخت
 5-3-1پيشنهاد مناقصه ،يعني برگ پيشنهاد مناقصه و همه مدارک
ديگري که مناقصه گر همراه با برگ پيشنهاد مناقصه تسليم کررده،

به همان گونه که در اسناد مناقصه آمرده اسرت پيشرنهاد مناقصره،
ممکن است به منظور اختصار ،به صورت «پيشنهاد» نيز به کار رود.
 6-3-1نامه دعوت به ارائه پيشنهاد ،عنوان مردرکي اسرت کره از
سوي مناقصه گزار به تمام شرکت کنندگان منتخب ،فرستاده شده
و با وصول آن ،مي توانند اسناد مناقصه را دريافت کنند .نامۀ دعوت

به ارايه پيشنهاد ،به اختصار «دعوت نامه» هم ناميده مي شود .ايرن
نامه قسمتي از اسناد مناقصه تلقي مي گردد.
22
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مناقصات قراردادهای طرح و ساخت
 7-3-1اسناد مناقصه ،مجموعه مدارکي با همين عنوان است کره در
قبال ارايه نامه دعوت به ارايه پيشنهاد به مناقصه گران تحويل ميشود

و حاوي مدارک ياد شده در ماده  5است.
 4-1اين دستورالعمل در هماهنگي با نامه دعوت به ارايره پيشرنهاد،
تهيه شده است .در صوت مغايرت بين مفاد اين دستورالعمل و دعوت
نامه مفاد دعوت نامه مفاد دعوت نامه اولويت دارد.
 5-1اين دستورالعمل جزيي از مدارک پيشنهاد مناقصه گرر نيسرت و

جزيي از اسناد پيمان نيز ،قرار نخواهد گرفت.
23
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مناقصات قراردادهای طرح و ساخت
اين دستورالعمل ،توضيح روش هايي است که در مراحل مختلف برگزاري
مناقصه ،از مرحله صدور دعوت نامه تا مرحله تصميم مناقصه گزار مبنري
بر واگذاري کارهاي موضوع مناقصه به يکري از مناقصره گرران و مبادلره
پيمان يا انصراف مناقصه گزار از واگذاري کارها به کار برده مري شرود و

آگاهي هايي را براي تهيه پيشنهاد مناقصه به مناقصه گر مي دهد.
 6-1مناقصه گران ،بايد پيشنهاد خود را با توجه بره قروانين و مقرررات
جمهوري اسالمي ايران ،به وي ه قانون حرداکثر اسرتفاده از تروان فنري،
مهندسي ،توليدي صرنعتي و اجرايري کشرور ،مصروب  12/12/1375و
مجوزهاي مربوط درج شده در کاربرگ مناقصه که مناقصره گرزار برراي
اجراي کارهاي موضوع مناقصه در اختيار دارد تهيه و تسليم نمايند.
24
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مناقصات قراردادهای طرح و ساخت
 7-1مناقصه گر ،بايد تمام دستورالعمل ها ،فرم ها ،کاربرگ ها ،شرايط
پيمان ،خواسته هاي مناقصه گزار ،جدول هرا و ديگرر اطالعرات اسرناد
مناقصه را به دقت مطالعه کند .مناقصه گرر ،مسرئول ترأمين و تکميرل
اطالعات خواسته شده در اسناد مناقصه ،به گونه اي است که پيشرنهاد

تسليم شده پاسخگوي کامل اسناد مناقصه باشد نقص مدارک پيشنهاد
مناقصه يا عدم تکميل اسناد مناقصه به رد پيشنهاد منجر مي شود.
 8-1در اين دستورالعمل ،اختيارهاي مهنردس مشراور در انجرام امرور

مناقصه ،در کاربرگ مناقصه تعيين شده است.
 9-1تاريخ پايه ،تاريخي است که به عنوان تراريخ مبنراي پيمران ،در
پيمان درج شده در اسناد مناقصه ،تعريف شده است.
25
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مناقصات قراردادهای طرح و ساخت
 -2مناقصه گران واجد شرايط

 1-2مناقصه گراني کره در فرآينرد ارزيرابي کيفري مناقصره گرران
(ارزيابي توان اجراي کار) ذيصالح تشخيص داده شده و در فهرست

کوتاه حضور داشته باشند ،براي شرکت در مناقصه دعوت مي گردند.
 2-2با توجه به اين که صالحيت توان اجراي کار مناقصه گراني کره

به مناقصه دعوت مي شوند از پيش احراز شده است در مشارکت ،هر
گونه تغيير در مشارکت ،منوط به تأييد کتبي مناقصره گرزار ،قبرل از
تاريخ تسليم پيشنهاد است
26
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مناقصات قراردادهای طرح و ساخت
 3-2هر شرکت ،نمي تواند در يک مناقصه ،عضرو بريش از يرک

مشارکت باشد .اما مي تواند به عنروان پيمانکرار دسرت دوم ،در
بيش از يک پيشنهاد معرفي مي شود.

 4-2مناقصه گران ،نبايد به صورت مسرتقيم يرا غيرمسرتقيم برا
اشخاصي که توسط مناقصه گزار براي انجرام خردمات مشراوره
براي تهيه طرح ،خواسته هاي مناقصه گزار و ساير مردارک مرورد

استفاده در کارهاي موضوع مناقصه ،منصوب شده انرد ،در زمينره
کارهاي مربوط به پيمان موضوع مناقصه مشارکت داشته باشند.
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مناقصات قراردادهای طرح و ساخت
 -3مصالح و تجهيزات و مبادي قابل قبول

 1-3مصالح ،تجهيزات و کارهايي که قرار است از خارج کشرور
تحت اين پيمان تأمين و يا انجام شوند ،بايد از مبدأ کشورهايي
که با جمهوري اسالمي ايران روابط تجاري دارند ،تهيه گردد.
 2-3واژه مبدا ،در اين ماده به معني مکراني اسرت کره در آنهرا
مصالح و تجهيزات يا اجزاي تشرکيل دهنرده آنهرا ،اسرتخراج،

فرآوري يا توليد شده است.

28
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مناقصات قراردادهای طرح و ساخت
توليد يعني محصرول تجراري شرناخته شرده اي کره از طريرق
ساخت ،فرآوري يا مونتاژ قطعات اصلي ،با مولفه هراي تشرکيل
دهنده آن از نظر مشخصات و يا نحوه استفاده تفاوت کلي دارد.
 3-3مبدأ مصالح و تجهيزات و کار از مليت مناقصه گر جداست.
 4-3تمام تجهيزات و لوازم يدکي ،بايد نو ،غيرمستعمل و اصلي

باشد و از کارخانه توليد کننده براي مناقصه گزار تهيه و ارسرال
شود .پيشنهادي که شامل تجهيزات مستعمل يا دوباره ساخته يا
تعمير شده باشد پذيرفته نخواهد شد.
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مناقصات قراردادهای طرح و ساخت
 -4هزينه شرکت در مناقصه
 1-4هزينه تکثير اسناد مناقصه ،که بابت خريد آنها بايرد از سروي

مناقصه گران پرداخت شود .در کاربرگ مناقصه درج گرديده است.
 2-4در پيمان هاي طرح و ساخت ،مناقصه گرزار بخشري از هزينره
هاي تهيه پيشنهاد را ،به مناقصه گران رتبه دوم و سوم طبرق مفراد

درج شده در کاربرگ مناقصه ،پرداخت مي کند .اين هزينه به برنرده
دومي که با امتناع برنده اول ،با او منعقد مي گردد ،پرداخت نخواهرد
شد .در صورت لغو مناقصه ،هزينه ياد شده عالوه بر مناقصره گرران
رتبه دوم و سوم ،به مناقصه گر رتبه اول نيز پرداخت مي گردد.
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شرح خدمات مشاور
كارفرما در كارهاي
طرح و ساخت
با بخشنامه
شماره 101/85425
مورخ 1384/05/15
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مشاور كارفرما در قراردادهای : EPC
❑ مرحله تهيه اطالعات و مدارک طرح
❑ مرحله ارجاع به پيمانکار
❑ مرحله طراحي  -ساخت
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▪

خدمات برنامه ريزي و کنترل پيشرفت کار

▪

خدمات مهندسي

▪

خدمات تدارک کاال ( مواد و مصالح و تجهيزات )

▪

خدمات مربوط به کارهاي اجرايي

▪

خدمات نظارت ( کنترل کيفيت )

▪

خدمات راه اندازي و تحويل

▪

خدمات مربوط به دوره بهره برداري

▪

خدمات برآورد هزينه ها و کنترل پرداخت ها و امور حقوقي قراردادها
مدرس  :عليرضا ميالني زاده

موافقتنـامـه ،پيوستهـا،
شرايط عمومي و خصوصي
پيمانهاي مهندسي ،تأمين
كاال و تجهيزات ،ساختمان

و نصب توأم ()EPC

با بخشنامه
شماره105/18929-54/7105

مورخ 1380/11/14
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راهنماي ارجاع كار
به پيمانکاران
طرح و ساخت
با بخشنامه
شماره 101/85419
مورخ 1384/5/15
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قرارداد همسـان

طرح و ساخت
با بخشنـامه
شماره 101/85428
مورخ 1384/5/15
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❖

❖
❖

36

❖

قراردادهای : EPC

موافقتنامه
پيوستها
شرايط عمومي
✓ تعريفها و تفسيرها
✓ اقدامهاي اوليه
✓ اسناد پيمان
✓ ضمانت نامه ها و بيمه نامه ها
✓ تعهدات و مسئوليتهاي پيمانکار
✓ هماهنگي با ساير پيمانکاران
✓ تعهدات و مسئوليتهاي کارفرما
✓ تغيير در کارها
✓ مشاور کارفرما و بازرسي و کنترل کيفي کار
✓ پرداختهاي به پيمانکار و تغييرات مبلغ پيمان
✓ مراحل تکميل و تحويل کار
✓ تغييرات مدت پيمان و تاخير و تعليق و خاتمه پيمان
✓ خطرات و زيانهاي احتمالي و مسئوليت دو طرف پيمان
✓ حل اختالف و اقامتگاه قانوني و قانون حاکم
مدرس  :عليرضا ميالني زاده
شرايط خصوصي
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موافقت نامه :

❖

موضوع پيمان

❖

اسناد و مدارک پيمان

❖

مبلغ پيمان

❖

نحوه پرداخت

❖

تاريخ تنفيذ و شروع کار و مدت پيمان
✓

تاريخ نافذ شدن پيمان

✓

تاريخ شروع کار

✓

مدت پيمان

✓

خسارت تاخير در تکميل به موقع کار

✓

هزينه تسريع کار

❖

حد مسئوليت مالي پيمانکار

❖

مشاور کارفرما

مدرس  :عليرضا ميالني زاده

پيوستها :
❖ پيوست يک  :جدول تفکيک مبلغ پيمان ،براي بخشهاي مختلف کار
❖ پيوست دو  :فهرست مقادير و بهاي واحد کارها و نرخ عوامل ،براي
پيمانهايي که بخشي از مبلغ آنها بر مبناي فهرست بها محاسبه مي شود،
شامل :
✓

فهرست مقادير و بهاي واحد کارها

✓

فهرست بهاي عوامل (نيروي انساني و ماشين آالت)

❖ پيوست سه  :فهرست بهاي واحد کارهاي اضافي و نقصاني و نرخ عوامل،
در پيمانهاي مبلغ مقطوع
✓

فهرست بهاي واحد کارهاي اضافي و يا نقصاني

✓

فهرست بهاي عوامل (نيروي انساني و ماشين آالت)

❖ پيوست چهار  :روش تعديل
38
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پيوستها :
❖

پيوست پنج  :پرداختها
✓ نحوه پرداخت
✓ برنامه زماني پرداختها

❖

پيوست شش  :بيمه
✓ انواع بيمه نامه هاي در تعهد پيمانکار
✓ انواع بيمه نامه هاي در تعهد کارفرما

❖

پيوست هفت  :کاربرگ ضمانتنامه ها و اعتبار اسنادي
✓ کاربرگ ضمانتنامه پيش پرداخت
✓ کاربرگ ضمانتنامه انجام تعهدات

✓ کاربرگ ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار
✓ کاربرگ اعتبار اسنادي و ترتيب گشايش اعتبار
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 ....پيوستها
❖

پيوست هشت  :وظايف و اختيارات مشاور کارفرما

❖

پيوست نه  :راه اندازي و آزمايش عملکردي
✓

تفکيک وظايف و مسئوليتهاي کارفرما و پيمانکار

✓

ضوابط دستيابي به شرايط قابل قبول عملکردي و ميزان مصارف

✓

موارد عدم دستيابي کامل به ضوابط عملکردي و ميزان مصارف،
تعهدات پيمانکار و اختيارات کارفرما

❖

پيوست ده  :شرح کارهاي در تعهد پيمانکار
✓

شرح کارها و تأمين مصالح و تجهيزات در تعهد پيمانکار

✓

بخشهايي از خدمات فني ،اجرايي ،مصالح و تجهيزات که از
داخل کشور بايد تأمين شود
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 ....پيوستها
❖

پيوست يازده  :فهرست عمومي لوازم يدکي و مواد مصرفي ،براي
دوران راه اندازي و  ...ساله دوران بهره برداري

❖

پيوست دوازده  :انتقال تکنولوژي و آموزش کارکنان کارفرما ،به وسيله
پيمانکار

❖

✓

انتقال تکنولوژي

✓

آموزش کارکنان کارفرما

پيوست سيزده  :تعهدات کارفرما در تحويل محل اجراي کار ،تأمين
مصالح و تجهيزات و انجام کارها
✓

شرح کارها و تأمين مصالح و تجهيزات در تعهد کارفرما ،تا مرحله

پيش راه اندازي
✓

شرح کارها و تعهدات کارفرما در مرحله راه اندازي (تأمين
خوراک ،امکاناتي مانند آب ،برق ،گاز و  ، ...موارئ شيميايي و )...

✓
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بندهاي فوق
عليرضا ميالني زاده
برنامه زماني تعهدات کارفرما ،موضوعمدرس :

 ....پيوستها
❖

پيوست چهارده  :برنامه زماني کلي اجراي کار

❖

پيوست پانزده  :فهرست فروشندگان و پيمانکاران دست دوم

❖

پيوست شانزده  :ليسانس و شرايط واگذاري حق ليسانس

❖

پيوست هفده  :اقالمي از کارها ،خدمات ،تأمين مصالح و تجهيرزات،
که از محل مبالغ مشروط به وسيله پيمانکار تأمين مي شود

❖

پيوست هجده  :اسناد و مدارک فني پيمان
✓ اسناد فني مبنا

✓ کدها و استانداردها
✓ مباني طراحي
✓ مشخصات فني
✓ نقشه ها و ساير اسناد فني پيمان
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 ....پيوستها
❖

فهرست برنامه هاي کامپيوتري مورد نظر کارفرما

❖

اسناد و مدارک فني کره در طرول اجرراي کرار ،بره وسريله
پيمانکار تهيه و به تصويب يا اطالع کارفرما مي رسد

❖

فهرست نقشه ها و ساير مدارک فني ،به تفکيک براي اخرذ
تصويب يا اطالع کارفرما ،شمار نسخه و زبان مدارک فني

❖

نقشه ها و ساير مدارک فني ،که به تدريج به وسيله پيمانکار

تهيه ميشود
❖

پيوست نوزده  :مراکز بارگيري و تخليه ،حمل مصالح و تجهيرزات،
نحوه ارزشيابي محموله و مشخصات بسته بندي

❖
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پيوست بيست  :نحوه گردش کارها
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فصل  -1کليات

 ....پيوستها

1-1تعاريف
2-1تفسير

 3-1ارتباطات
 4-1قانون و زبان
 5-1اولويت مدارک
 6-1موافقت نامه پيمان

 7-1واگذاري
 8-1نگهداري و ارايه مدارک
 9-1اشتباه در خواسته هاي پيمانکار
 10-1استفاده کارفرما از مدارک کارفرما

 11-1استفاده پيمانکار از مدارک کارفرما
 12-1جزئيات محرمانه
 13-1رعايت قوانين
 14-1مسئوليت تضامني و انفرادي
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 15-1محرمانه بودن
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 ....شرايط عمومي


فصل  .2کارفرما
 1-2حق دسترسي به کارگاه

 2-2مجوزها ،گواهيها يا تأييديه ها
 3-2کارکنان کارفرما
 4-2ترتيب هاي تأمين مالي کارفرما
 5-2دعاوي کارفرما


فصل  .3مهندس مشاور
 1-3اختيارها و وظايف مهندس مشاور
2-3تفويض اختيار سوي مهندس مشاور

 3-3دستورهاي مهندس مشاور
 4-3تعويض مهندس مشاور
 5-3تصميم ها
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 ....شرايط عمومي


فصل  .4پيمانکار
 1-4تعهدهاي عمومي پيمانکار
 2-4تضمين انجام تعهدات
 3-4نماينده پيمانکار
 4-4پيمانکاران دست دوم
 5-4پيمانکاران دست دوم منتخب

 6-4همکاري
 7-4پياده کردن کارها
 8-4روش هاي ايمني

 9-4تضمين کيفيت
 10-4داده هاي مربوط به کارگاه
 11-4کفايت مبلغ پذيرفته شده پيمان
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 12-4شرايط فيزيکي غير قابل پيش بيني
مدرس  :عليرضا ميالني زاده

 ....شرايط عمومي
فصل  .4پيمانکار
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13-4حق عبور و تسهيالت
 14-4اجتناب از دخالت
 15-4راههاي دسترسي
 16-4حمل کاال
 17-4ماشين آالت پيمانکار
 18-4حفاظت از محيط زيست
 19-4برق ،آب و گاز
 20-4ماشين آالت و ابزار کارفرما و مصالحي که رايگان در اختيار
قرار داده ميشود
 21-4گزارش هاي پيشرفت
 22-4امنيت کارگاه
 23-4عمليات پيمانکار در کارگاه
 24-4فسيلها و آثار باستاني
مدرس  :عليرضا ميالني زاده

 ....شرايط عمومي


فصل  .5طراحي
 1-5تعهدهاي عمومي طراحي

 2-5مدارک پيمانکار
 3-5تقبل کردن پيمانکار
 4-5استانداردهاي فني و مقررات

 5-5آموزش
 6-5مدارک چون ساخت
 7-5دستورالعلهاي بهره برداري و نگهداري
 8-5اشتباه طراحي
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 ....شرايط عمومي
 فصل  .6کارمندان و کارگران

 1-6به کارگيري کارمندان و کارگران
 2-6نرخ دستمزد و شرايط کارگري
 3-6افراد در خدمت کارفرما
 4-6قوانين کار
 5-6ساعات کار
 6-6تسهيالت براي کارمندان و کارگران
 7-6بهداشت ،سالمت و ايمني
 8-6کنترل و نظارت پيمانکار
 9-6کارکنان پيمانکار
 10-6سوابق کارکنان و ماشين آالت پيمانکار
 11-6رفتار مخل نظم
 12-6کارمند و کارگر خارجي
 13-6پيشگيري از مزاحمت حشرات و حيوانات مضر
 14-6مشروبهاي الکلي يا مواد مخدر
 15-6اسلحه و مهمات
 16-6جشنها و مراسم مذهبي
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مدرس  :عليرضا ميالني زاده

 ....شرايط عمومي


فصل  .7تجهيزات ،مصالح و چگونگي اجرا

 1-7چگونگي اجرا
 2-7نمونه ها
 3-7بازرسي

 4-7آزمايش
 5-7رد کردن
 6-7کارهاي عالج بخشي

 7-7مالکيت تجهيزات و مصالح
 8-7حقوق امتياز
 9-7شرايط تأمين مالي
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 ....شرايط عمومي


فصل  .8آغاز ،تأخيرها و تعليق
 1-8آغاز کار

 2-8مدت تکميل
 3-8برنامه زماني
 4-8تمديد مدت تکميل
 5-8تأخيرهاي ناشي از مقامهاي قانوني
 6-8آهنگ پيشرفت
 7-8خسارتهاي تأخير
 8-8تعليق کار
 9-8پيامدهاي تعليق
 10-8پرداخت بهاي تجهيزات و مصالح صورت تعليق
 11-8طوالني شدن تعليق
 12-8آغاز مجدد کار

13-8پاداش براي تکميل زودتر از موعد
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مدرس  :عليرضا ميالني زاده

 ....شرايط عمومي
 فصل  .9آزمايشهاي زمان تکميل کار
 1-9تعهدهاي پيمانکار
 2-9آزمايشهاي به تأخير افتاده

 3-9تکرار کردن آزمايش
 4-9با موفقيت نگذشتن آزمايشهاي زمان تکميل
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 ....شرايط عمومي
 فصل  .10تحويل کارها به کارفرما
 1-10تحويل گرفتن کارها يا بخشها
 2-10تحويل قسمت هايي از کارها
 3-10مداخله در آزمايشهاي زمان تکميل

 4-10سطوحي که نياز به ترميم دارند
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مدرس  :عليرضا ميالني زاده

 ....شرايط عمومي
 فصل  .12آزمايشهاي پس از تکميل
 1-12روش انجام آزمايشهاي پس از تکميل

 2-12آزمايشهاي به تأخير افتاده
 3-12تکرار کردن آزمايش

 4-12با موفقيت نگذشتن آزمايشهاي پس از تکميل
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 ....شرايط عمومي
 فصل  .13تغييرها و اصالحها
 1-13حق تغيير دادن

 2-13مهندسي ارزش
 3-13روش تغيير
 4-13پرداخت به پولهاي قابل کاربرد
 5-13مبالغ مشروط
 6-13کارهاي روزمزدي
 7-13اصالحات به علت تغيير در قوانين
 8-13تعديل به علت تغيير در هزينه ها
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 ....شرايط عمومي
 فصل  .14مبلغ پيمان و پرداخت
 1-14مبلغ پيمان
 2-14پيش پرداخت
 3-14درخواست صدور گواهي پرداخت مياني

 4-14جدول پرداختها
 5-14تجهيزات و مصالح مورد نياز کارها
 6-14صدور گواهي پرداختهاي مياني
 7-14پرداختها
 8-14تأخير در پرداخت
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 ....شرايط عمومي
◼

فصل  .14مبلغ پيمان و پرداخت
 9-14پرداخت سپرده حسن انجام کار
 10-14صورت وضعيت زمان تکميل
 11-14درخواست صدور گواهي پرداختهاي نهايي
 12-14اقرارنامه

 13-14صدور گواهي پرداخت نهايي
 14-14پايان يافتن مسئوليت
 15-14نوع پول هاي پرداخت
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 ....شرايط عمومي
 فصل  .15فسخ پيمان به وسيله کارفرما

 1-15اعالم براي اصالح
 2-15فسخ به وسيله کارفرما
 3-15ارزيابي در تاريخ فسخ
 4-15پرداخت هاي پس از فسخ
 5-15حق کارفرما براي فسخ
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 ....شرايط عمومي
 فصل  .16تعليق و فسخ به وسيله پيمانکار
 1-16حق پيمانکار براي تعليق کار
 2-16فسخ پيمان به وسيله پيمانکار

 3-16توقف کار و خارج کردن ماشين آالت پيمانکار
 4-16پرداخت پس از فسخ پيمان
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 ....شرايط عمومي
 فصل  .17خطر پذيري و مسئوليت
 1-17مصونيت ها
 2-17مراقبت پيمانکار از کارها

 3-17ريسک هاي کارفرما
 4-17پيامد ريسک هاي کارفرما
 5-17حقوق مالکيت فکري و صنعتي
 6-17محدوديت مسئوليت
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 ....شرايط عمومي
 فصل  .18بيمه
 1-18الزام عمومي بيمه ها
 2-18قصور در تهيه و تمديد بيمه نامه ها
 3-18محتواي بيمه نامه ها
 4-18بيمه نامه هاي در تعهد کارفرما
 5-18دريافت خسارت از بيمه
 6-18بيمه نامه ها ،در شرايط تحويل قسمتي از کارها
 7-18انطباق بيمه نامه ها با شرايط پيمان
 8-18مراجع صادر کننده بيمه نامه ها
 9-18تغيير در بيمه نامه ها ،ناشي از تغيير کارها
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 ....شرايط عمومي
 فصل  .19حوادث غير مترقبه (فورس ماژور)
 1-19تعريف فورس ماژور
 2-19اخطار فورس ماژور

 3-19وظيفه به حداقل رساندن تأخير
 4-19پيامدهاي فورس ماژور
 5-19تأثير فورس ماژور بر پيمانکار دست دوم
 6-19فسخ اختياري ،پرداخت و آزادسازي
 7-19معافيت از انجام کار طبق قانون
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مدرس  :عليرضا ميالني زاده

 ....شرايط عمومي


فصل  .20دعاوي ،اختالفها و داوري
 1-20دعاوي پيمانکار
 2-20انتصاب هيئت حل اختالف

 3-20عدم توافق در انتصاب هيئت حل اختالف
 4-20تصميم گيري هيئت حل اختالف
 5-20حل و فصل دوستانه
 6-20داوري
 7-20عدم تبعيت از تصميم هيئت حل اختالف
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 8-20خاتمه دوره انتصاب هيئت حل اختالف
مدرس  :عليرضا ميالني زاده

شرايط خصوصي :
شرايط خصوصي هيچگاه نبايد ناقض شرايط عمومي باشد .
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ثابت قدم
بودن

دقت

انعطاف
پذيری

کیفیت

کارآفريني

سرعت

شروع
قوی

تعهد به
اصول
اخالقي

امانتداری

خالقیت
فردی

عشق به
کار

ريزبیني
مستند
سازی

تنظیم بموقع
صورت
وضعیت

صرفه جويي
در زمان

اصول و
فنون
مذاکره
داشتن
پشتکار و
استمرار

داشتن
ذهن
بايگان

وارد به
امور متره و
برآورد
 158واحد

موقعیت
شناسي
اقلیمي

تمرکز

آشنا به
بازار

منظم
بودن
عالم به
علم روز

چك ليست ،برگ بررسي ،سياهه وارسي قراردادهای : EPC
موارد ذيل تعيين شده است ؟

چرا خير؟

بلي

خير

 .1تاريخ عقد قرارداد





......

 .2طرفين قرارداد از نظرحقوقي و همچنين مسئوليتهاي آنها





......

از نظر ثبتي

 .3موضوع قرارداد و نواقص آن





......

 .4اسناد و مدارک پيمان منظم به پيمان





......

 )1-4موافقتنامه

 )2-4پيوست ها

 )4-4شرايط خصوصي
 )3-4شرايط عمومي
 )5-4ساير اسناد و مداركي كه براساس مفاد پيمان در مدت اجرا تنظيم ميشود؟
 .5پيوست جدول تفکيک مبلغ پيمان براي بخش هاي مختلف کار





......

 .6پيوست فهرست بهاي عوامل (نيروي انساني و ماشين آالت)





......

 .7پيوست فهرست بهاي واحد کارهاي اضافي و نقصراني و نررخ





......

عوامل ،در پيمان هاي مبلغ مقطوع
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چك ليست ،برگ بررسي ،سياهه وارسي قراردادهای : EPC
بلي خير چرا خير؟

موارد ذيل تعيين شده است ؟





......

 .9پيوست روش تعديل





......

 .10پيوست پرداختها نحوه پرداختها و برنامه زمان بندي پرداختها





......





......





......





......





......





......

 .8پيوست فهرست بهاي عوامل (نيروي انساني و ماشين آالت)

 .11پيوست انواع بيمه هاي در تعهد پيمانکار
 .12پيوست انواع بيمه هاي در تعهد کارفرما
 .13پرداخت بيمه به عهده پيمانکار است يا کارفرما
 .14مدت اعتبار بيمه نامه ها
 .15ترتيب دريافت خسارت هاي بيمه نامه ها
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چك ليست ،برگ بررسي ،سياهه وارسي قراردادهای : EPC
موارد ذيل تعيين شده است ؟

بلي خير چرا خير؟

 .16پيوست کاربرگ ضمانت نامه ها و اعتبار اسنادي





......

 1-16کاربرگ ضمانت نامه پيش پرداخت





......

 2-16کاربرگ ضمانتنامه انجام تعهدات





......

 3-16کاربرگ ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار





......

 4-16کاربرگ اعتباري اسنادي و ترتيب گشايش اعتبار





......

 .17پيوست وظايف و اختيارات مشاور و کارفرما





......

 .18پيوست راه اندازي و آزمايش عملکردي





......

 .19پيوست شرح کارهاي در تعهد پيمانکار





......

 1-19شرح کارها و تأمين مصالح و تجهيزات در تعهد پيمانکار





......

 2-19بخشهايي از خدمات فني ،اجرائي ،مصرالح و تجهيرزات کره از





......

داخل کشور بايد تأمين شود
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 3-19تعيين نقاط ريز کارهاي پيمان





......

مدرس  :عليرضا ميالني زاده

چك ليست ،برگ بررسي ،سياهه وارسي قراردادهای : EPC
موارد ذيل تعيين شده است ؟

بلي

 .21پيوست فهرست هاي عمومي لوازم يردکي و مرواد مصررفي ،برراي



خير


چرا خير؟
......

درون راه اندازي و  ...ساله دوران بهره برداري




......





......

 2-22آموزش کارکنان کارفرما





......

 .23پيوست تعهدات پيمانکار در تحويل محل اجراي کار ،تأمين مصالح و





......

 .22پيوست انتقال تکنولوژي و آموزش کارکنان کارفرما به وسيله پيمانکار
 1-22انتقال تکنولوژي

تجهيزات و انجام کارها
 1-23شرح کارها و تأمين مصالح و تجهيزات در تعهد کارفرما ،تا مرحله



......







......





......





......

پيش راه اندازي.

 2-23شرح کارها و تعهد کارفرما در مرحله راه اندازي
 3-23برنامه زماني تعهدات کارفرما موضوع بندهاي  1-13و 2-13
 .24پيوست برنامه زمان بندي کلي اجراي کار
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چك ليست ،برگ بررسي ،سياهه وارسي قراردادهای : EPC
موارد ذيل تعيين شده است ؟
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بلي

خير

چرا خير؟

 .25پيوست فهرست فروشندگان و پيمانکاران دست دوم





......

 .26پيوست ليسانس و واگذاري حق ليسانس





......

 .27پيوست اقالمي از کارها ،خدمات ،تأمين مصالح و تجهيزات ،که
از محل مبالغ مشروط به وسيله پيمانکار تأمين مي شود





......

 .28پيوست اسناد و مدارک فني پيمان





......

 1-28اسناد فني مبنا





......

 1-1-28کدها و استانداردها





......

 2-1-28مباني طراحي





......

 3-1-28مشخصات فني و دستورالعمل هاي نصب





......

 4-1-28نقشه ها و ساير اسناد فني پيمان





......

 5-1-28فهرست برنامه هاي کامپيوتري موردنظر کارفرما





......

 .29پيوست مراکرز برارگيري ،حمرل مصرالح و تجهيرزات ،نحروه
ارزشيابي محموله و مشخصات بسته بندي





......
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چك ليست ،برگ بررسي ،سياهه وارسي قراردادهای : EPC
موارد ذيل تعيين شده است ؟
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بلي

خير

چرا خير؟

 .30پيوست نحوه گردش کارها





......

 .31مبلغ پيمان





......

 .32مبلغ ارزي پيمان





......

 .33پيوست تفکيک مبلغ پيمان





......

 .34مواردي که مبلغ پيمان در ارتباط مقطوع نيست





......

 .35پيوست مبلغ پيمان شامل تأمين لوازم يدکي دوره هراي پريش
راه اندازي و  ...ساله بهره برداري به وسيله پيشکار است،





......

 .36نحوه پرداخت ها





......

 .37در مواردي که نياز به گشايش اعتبار ارزي است ،پيوست نحوه
گشايش اعتبار و کاربرگ هاي مربوطه





......

 .38تاريخ نفاذ شدن پيمان





......

 .39شرايط نافذ شدن پيمان





......





......

 .40در صورت عدم حصول شرايط تاريخ تنفيرذ نحروه توافرق دو
طرف جهت تاريخ نافذ شدن پيمان
مدرس  :عليرضا ميالني زاده

چك ليست ،برگ بررسي ،سياهه وارسي قراردادهای : EPC
موارد ذيل تعيين شده است ؟
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بلي

خير

چرا خير؟

 .41تاريخ شروع کار





......

 .42مدت پيمان (تکميل کار و تحويل موقت آن از زمان شروع کار)





......

 .43پيوست جزئيات مقاطع زماني قسمت هاي اصلي کار





......

 .44تغييرات مدت اجراي کار





......

 .45خسارت تأخير در تکميل به موقع کار





......

 .46هزينه (پاداش) تسريع کار





......

 .47درصد حد مسئوليت مالي پيمانکار در برابر کارفرما





......

 .48مشاور کارفرما در پيمان





......

 .49پيوست حدود اختيارات مشاور کارفرما





......

 .50نشاني مشاور





......

 .51نشاني کارفرما





......

 .52نشاني پيمانکار





......
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ترکيبي از علوم :

علم پيمان



حقوق ( در بحث قوانين داخلي و بين المللي)



تجارت ( قرارداد و موافقتنامه بازاريابي و غيره )



اقتصاد ( تعهدات مباحث مالي )



سياست ( در فن مذاکره )

 مديريت ( کارکرد گروهي ،سازماندهي ،مباحث کنترل پروژه )
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علم مهندسي ( که هدف و پايه پروژه هاي عمراني مي باشد )
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آسيب شناسي قراردادها :
قراردادها در موارد ذيل آسیب مي بیند :
موافقتنامه
شرايط عمومي
شرايط خصوصي
برنامه زماني کلي

فهرست بها
مشخصات فني

نقشه ها
74
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آسيب شناسي قراردادها :
 ) 1موافقتنامه :

موضوع پيمان
مبلغ
مدت تاريخ شروع به كار

دوره تضمين
نظارت براجراي كار
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آسيب شناسي قراردادها :
 )2شـرايط عمـومي پيـمـان :
ماده  : 16تأييدات پيمانکار

ماده  : 46موارد فسخ پيمان

ماده  : 28تحويل کارگاه

ماده  : 47اقدامات فسخ پيمان

ماده  : 29تغيير مقادير کار
ماده  : 30تغيير مدت پيمان
ماده  : 32نظارت براجراي کار
ماده  : 33مهندس ناظر

ماده  : 48خاتمه پيمان
ماده  : 49تعليق
ماده  : 50هزينه تسريع کار ،خسارت تأخير کار

ماده  : 37پرداخت ها

ماده  : 51صورت حساب نهايي

ماده  : 39تحويل موقت

ماده  : 52تسويه حساب

ماده  : 40صورت وضعيت قطعي ماده  : 53حل اختالف
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آسيب شناسي قراردادها :
 )3شررايط خصوصي
ماده  18ر ب

برنامه زمانبندي

ماده  18ر هر

گزارش پيشرفت کار

ماده 20

امکانات و تسهيالت تجهيز کارگاه که در اختيار پيمانکار قرار مي دهد .

ماده  20ر ب و ز تأمين مصالح و ماشين آالت و تجهيزات
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ماده  20ر هر

مشخصات تعيين شده در تأمين ماشين آالت

ماده  20ر ح

پيمانکار متعهد است که براي کارکنان کارفرما  ،مهندس مشاور و آزمايشگاه،
به تعداد نفرات دفتر کارگاهي  ،مسکن کارگاهي و غذا تأمين کند

ماده  21ر ج

بيمه
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آسيب شناسي قراردادها :
 )3شررايط خصوصي
ماده  22ر الف و ج شمار نسخه هاي نقشه و مشخصات فني .
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ماده 24ر ب

پيمانکاران جزء

ماده 28

زمين مورد نياز براي تجهيز کارگاه

ماده 29

تعديل نرخ پيمان

ماده 32ر ج

هزينه انجام آزمايشها و مشخصات آزمايشگاه

ماده  35و 36

سپرده حسن انجام کار و ميزان و روش پيش پرداخت

ماده  50ر الف

تسريع

ماده  50ر ب

تأخير
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آسيب شناسي قراردادها :
 )4برنامه زمانبندي كلي :
با توجه به اينکه مدت پيمان بصورت تقريبي با
•

ضريب  3ماهه

•

 6ماهه

•

 9ماهه

•

12و  18و  24و  36ماهه
تنظيم مي گردد .

بنابراين برنامه زمانبندي بصورت منظم انتخاب نشده است.
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آسيب شناسي قراردادها :
 )5فهرست بها و مقادير كار :
با توجه به اينکه مقادير کار بصورت دقيق محاسبه نشده
است و همچنين فهرست بها هرساله منتشر مي گردد و
مترورها جهت برآورد مقادير به کار گرفته ميشوند ،کمبود

مهندس مترور در پروژه عمراني مشهود مي باشد.
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آسيب شناسي قراردادها :
 )6مشـخصـات فـنـي :
 عدم به روز بودن مشخصات فني
 عدم کاربرد استانداردهاي بين المللي در مورد مصالح
باعث آسيب به قراردادها مي گردد.
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آسيب شناسي قراردادها :
 )7نـقـشه هـا :
كمبود نقشه هاي استاندارد
اشكاالت موجود در نقشه هاي مشاوران

به روز نبودن نقشه
تغييرات زياد نقشه
نا همخواني نقشه با محل اجراي كار
و ...
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در نتیجه :
کمبود مهندس مترور ( برآورد کننده )
اشکاالت نقشه

بستن پيمان با زمان تقريبي

قراردادهاي يکطرفه
کامل نبودن شرايط خصوصي

نديدن نرخ تورم
تغييرات زياد نقشه

عدم تسلط بر شرايط پيمان

تاخير در پرداخت ها
عدم تکميل پيوست هاي پيمان
به روز نبودن نقشه
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ناهمخواني نقشه و اجرا

مدرس  :عليرضا ميالني زاده

پرسش و پاسخ :
سئواالت خود را در زمان باقيمانده مطرح نماييد
میتوانید سئواالت  ,پیشنهادات و نظرات خود
را در زمینه این دوره با پست الکترونیک :

مطرح نمایید .
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كانال فني متره براورد ميالن افزار
https://telegram.me/metreh
كانال فني متره و برآورد ( 2ميالن افزار)
https://t.me/metreh
كانال مديريت قرارداد ميالن افزار
https://telegram.me/contract_management
كانال كتب فني ميالن افزار
https://telegram.me/engineeringbook
گروه انتشارات ميالن افزار
https://telegram.me/joinchat/BBDmQAGLOpIfR3_wC8ADwQ
گروه ميالن افزار ( 2متره  ،براورد)
https://telegram.me/joinchat/B2PZmTwqnSa9oe2yVyb34g
گروه كتاب ميالن افزار  -شهر سازي
https://telegram.me/joinchat/B2PZmQVJyLKLUW1V9NNA1g

در اين كانال براي عالقه مندان موضوعاتي مفيد در ارتباط با متره و برآورد
و سير و تحول مالي پروژه هاي عمراني ارايه خواهد شد.

منابع و مآخذ پيشنهادی برای مطالعه :
• نحوه تنظيم قراردادها ( بهمن کشاورز )
• مديريت قرارداد (عليرضا ميالني زاده
• ارزيابي ادعاهاي پيماني (قرارگاه سازندگي نوح(ع))
• قراردادهاي طرح و ساخت  ،EPC , EPC/T, TURNKEYاصول تنظيم قراردادها
مديريت قراردادها24 ،درس مديريت پروژه ،شرايط عمومي و خصوصي پيمان ،
مديريت و راهبرد مناقصات ،واژه نامه حقوقي ساخت و ساز (عليرضا ميالني زاده )
• اصول و فنون مذاکره (دکتر حيدري)
• مکاتبات پيمان (رامک حميدي جو )
• پيمانکاري پروژه هاي صنعتي (عليمراد اتحاد )
• فصلنامه برآورد
• مديريت کوروش کبير (گزنفون)
• مجله مناقصه و مزايده
)انتشارات (FIDIC
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EPC / Turnkey Projects

•

)انتشارات CONDITION OF CONTRACT FOR PLANT & DESIGN BUILD (FIDIC

•

)CONDITION OF CONTRACT FOR CONSTRACTION (MDB HARMONIESED EDITION

•
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