
 انواع قرارداد

 چیه؟ EPCM و EPC فرق

 چیه؟ Turnkey و Lump Sum فرق

ه شن. تو این مطلب یره گیج میهایی که برای قرارداد به کار میها در مورد انواع اصطالحهای اینطوری خیلی زیاده و خیلیسوال

رو تو  کنه مشکالتتونگم که بهتون کمک میتر از اون دو نکته رو بهتون میدم، ولی مهممقدار در مورد انواع قرارداد توضیح می

 :تر حل کنینزه راحتفهم ماجراهای این حو

 های های مختلف با معنیها تو متنهای قراردادی )مثل چنتایی که مثال زدم( تعریف خیلی دقیقی ندارن و خیلی وقتاصالح

ها ها اونها هست و بعضی از متنرن. از طرف دیگه، تصورهای نادرستی هم در مورد بعضی از اونکمابیش متفاوتی به کار می

یح شه تو اینترنت پیدا کرد اشتباه توضهای انگلیسی که میتو بیشتر از نصف متن Turnkey دن. مثالح میرو اشتباه توضی

 !داده شده! باور کنین

 های خودش رو داره، در نتیجه این دو گروه بندی هم اصطالحبندی کرد و هر نوع دستهشه دستهقراردادها رو از چند جهت می

چون یکی درباره قیمت  رو نباید با هم مقایسه کنیم، EPC و Lump Sum سه کرد. مثالشه با هم مقایاصطالح رو نمی

 .قرارداده و اونیکی درباره ارتباط ارکان پروژه

 .دمها رو توضیح میبندیخوب، این دو نکته رو همیشه در نظر داشته باشین تا کمتر سردرگم بشین. حاال یه مقدار هم دسته

شه. باک هم توضیح داده میس مبلغ قرارداده، یعنی همون چیزی که تو حوزه دانش مدیریت تدارکات پمبندی اول بر اسادسته

 :شه تقسیم کردقراردادها رو از نظر طبیعت قیمتشون به سه دسته می

 قیمت ثابت (Fixed-Price): تو این نوع قرارداد گستره (Scope)  پروژه یا الزامات و مشخصاتی که منجر به

ن. مشخصه که تو بندکنن و بعد قراردادی برای انجام کل اون کار با قیمتی ثابت میشه رو به دقت تعیین میستره میتدوین گ

این حالت پیمانکار باید کار رو به دقت بررسی کنه و حتی اگه پروژه طراحی نشده، اون رو به طور کالن طراحی هم بکنه و 

مبلغ قرارداد رو صرف  %2ره پیمانکارهای کارخانجات مبلغی معادل ر میبعد وارد مناقصه بشه. جایی خوندم که انتظا

هایی هم داشته باشه، های کالنی بکنن که برای شرکت در مناقصه الزمه. مبلغ خیلی زیادیه! ممکنه این مبلغ ثابت تبصرهطراحی

اشه )پاداش شه(، پاداش داشته بون اضافه میشه و به امثال تعدیل داشته باشه )یعنی افت ارزش پول هم تو هر پرداخت محاسبه می

http://www.khorramirad.com/index.php?id=752


و امثال  که محصول کار پروژه بیشتر از مشخصات اولیه باشه(معموال وابسته به معیارهاییه، مثال تسریع تو تکمیل پروژه یا این

هر نوع ، ولی گاهی به Lump Sum گنها رو نداشته باشه بهش میها. معموال اگه قرارداد هیچکدوم از این تبصرهاون

 .شهگفته می Lump Sum (باشه داشته هم …قرارداد قیمت ثابتی )حتی اگه تعدیل و پاداش و 

 بازپرداخت هزینه (Cost Reimbursable): شه. تو این این همون چیزیه که تو ایران پیمان مدیریت گفته می

لی هم گیره. قطعا یه پوارفرما و پولش رو میده به کها رو میکنه، صورت حساب هزینهحالت پیمانکار برای پروژه هزینه می

ها رو بهش گیره ممکنه یه مقدار ثابت باشه )مثال کل هزینهای که میکشه. پول اضافهگیره برای زحمتی که میاضافه بر اون می

دونن گربهش برمی ها روها باشه )هزینههاش(، درصدی از هزینهمیلیون تومن بابت سود و باالسری 011گردونن به اضافه برمی

اده ها برای درصدی که به پیمانکار دکنن. بعضی وقتاضافه( یا اون رو وابسته به پارامترهایی مثل عملکرد می %01با مثال 

چون  کنن. این نوع قرارداد مشکالت زیادی داره،تر میذارن و ماجرا رو پیچیدهشه یا برای کل پروژه سقف و کف هم میمی

های لتبره، البته به جز بعضی حا براش اهمیتی نداره که هزینه اضافه کنه )یا حتی از این بابت سود هم میپیمانکار معموال

خاص(. به همین خاطر کارفرماهای دولتی خیلی از کشورها اجازه استفاده از این نوع قرارداد رو ندارن )اگه اشتباه نکنم ایران 

 .شههای کوچیک استفاده میکال هم از این نوع قرارداد معموال تو پروژه هایی از این کشورها هستن(.و آمریکا نمونه

 دستمزدی (Time and Material) یا فهرست بهایی (Unit Price):  تو حالت دستمزدی پیمانکار دستمزد

ه، چقدر پولش نفر ساعت برای کارفرما کار کرده، تو قرارداد اومده که هر نفرساعت 211گیره. مثال کارهایی که کرده رو می

 ها هم از اول حقشه. ممکنه مصالح هم به عهده پیمانکار باشه و برای اونشه و به پیمانکار پرداخت میاون پول حساب می

هر متر  گه کهکشی یه ساختمون تعریف شده و قرارداد میای مشخص شده باشه. مثال یه پروژه کوچیک برای سیمالزحمه

شه دستمزدی. وقتی مصالح هم وسط کشیده بشه، طبیعت قرارداد دستمزدی به قرارداد ره؛ این میکشی فالن مقدار هزینه داسیم

کنم همه قراردادهای فهرست بهایی رو بشناسن. یه فهرست بهایی شه. فکر میش، یعنی فهرست بهایی نزدیک میهمخانواده

ده صورت ار به ازای مقدار کاری که انجام میوجود داره که قیمت واحد انواع و اقسام کارها توش مشخص شده و پیمانک

 .شهوضعیتش حساب می

و کنم اکثرتون اقالم فاکتوری رو تای رو هم داشته باشن. مثال فکر میهرکدوم از این نوع قراردادها ممکنه تو دلشون نوع دیگه

یمانکار شه و در این حالت پا پوشش داده نمیقراردادهای فهرست بهایی بشناسین. یه سری از کارهای این نوع قراردادها تو فهرست به

الت گیره. یعنی در واقع یه حده به کارفرما و اون پول رو به همراه ضرایبش میها رو میکنه، فاکتور هزینهکه هزینه میبعد از این



شه تو دل وال توصیه میپیمان مدیریتی کوچیک تو دل حالت فهرست بهایی وجود داره. نمونه دیگه قراردادهای قیمت ثابته؛ معم

قراردادهای قیمت ثابت یه سری بهای فهرستی هم برای کارهای اضافه احتمالی مشخص بشه تا اگه کاری به پیمانکار اضافه شد دیگه 

 .ها رو به حالت فهرست بهایی حساب کنیمشون نشیم و اونگرفتار تعیین هزینه

رد و شه مثل قبلی جامع و مانع کبندی رو نمیس. این دستهاین شد درباره قیمت. حاال یه ماجرای مهم دیگه ارتباط بین ارکان پروژه

 :گمهاش رو میترینهاش نامحدود باشن. در نتیجه من فقط تعدادی از رایجواقعیت اینه که به نظر میاد حالت

 حالت Design-Bid-Build:  که طراحی تموم شد یه ده، بعد از اینیه شرکت کار طراحی رو انجام میتو این حالت

ایران  کنن. این همون حالتیه که توای که طراحی شده انتخاب میکنن و پیمانکاری برای ساخت اون پروژهمناقصه برگزار می

ده. انکار هست که ساخت رو انجام میکنه و یه پیمره. یه مشاور هست که طراحی میهای معمولی دولتی به کار میبرای پروژه

تونه هرکدوم از اون سه حالت گفته شده باشه، ولی کال چون در زمان قطعا قیمت قرارداد هرکدوم از این دوتا شرکت هم می

شه با پیمانکار قرارداد قیمت ثابت بست و در نتیجه سراغ دو نوع قرارداد دیگه که مناقصه طراحی انجام شده، به راحتی می

این خاطر  بندن، شاید بهرن. تو ایران تو این حالت قرارداد پیمانکار رو فهرست بهایی میریسک زیادی برای کارفرما داره نمی

 کنن و گاهی حتی پیشها روش اعمال نظر میشه و بعد از تکمیل طراحی هم خیلیباشه که طراحی معموال با عجله انجام می

 .بندنداد میاز تکمیل طراحی با پیمانکار قرار

 حالت Design-Build یا Design-Construct: ده. دوتا تو این حالت طراحی و اجرا رو یه شرکت انجام می

ها باشه. اگه پروژه ساخت سازی و امثال اونره که پروژه ساختمانی، عمرانی، راهاسمی که گفتم معموال زمانی به کار می

 ,Engineering, Procurement ، که مخففEPC گنیکارخانه یا نفت و گازی باشه معموال بهش م

Construction ها اون شرکت خودش از ده. خیلی وقتش اینه: همه کارها رو یه شرکت انجام میهست؛ معنی ساده

 .گیره، ولی در هر حال کل کار متعلق به اونه و در قبالش مسئولیت کامل دارهپیمانکارهای دست دوم کمک می

 حالت Management Contracting یا EPCM: بنده. اون تو این حالت هم کارفرما با یه شرکت قرارداد می

کنه، ولی قرارداد بین ها رو مدیریت میکنه و بعد از عقد قرارداد هم اونشرکت تمام پیمانکارهای دست دوم رو انتخاب می

صه که پول اون پیمانکارها رو هم خود ها. مشخو اون شرکت EPCM/MC شه، نه بینها بسته میکارفرما و اون شرکت

 ,Engineering, Procurement مخفف EPCM .خیالش راحته EPCM/MC ده وکارفرما می

Construction Management  هست، ولی به این معنی نیست که اون شرکت کار طراحی، تدارکات، اجرا و مدیریت



 ها کار طراحی هم مستقیماده. بعضی وقتارکات و اجرا رو انجام میده، به این معنیه که کار مدیریت طراحی، تدرو انجام می

 .هست EPCM به عهده

 حالت Build-Operate-Transfer: ش ده و حتی هزینهتو این حالت تمام کارهای پروژه رو پیمانکار انجام می

دش ها و سوپیمانکاره و هزینه کنه. در عوض محصول پروژه )مثال کارخونه( تا یه مدتی متعلق بهرو هم خودش پرداخت می

 .دهشه( کارخونه رو به کارفرما تحویل میداره و بعد از اون مدت )که تو قرارداد مشخص میرو از محصول اون برمی

 Project یا Project Delivery Method یا Contract Structure این هم از ماجرای ارتباط ارکان پروژه که بهش

Delivery System نگمی. 

ترکیبی از  Turnkey .ای هم به کار بره(های دیگهگن کلید در دست )شاید معادل، که تو ایران بهش میTurnkey مونهمی

باشه )قیمتش ثابت باشه(، کل کارهاش رو یه  Lump Sum که Turnkey گنای میای که گفتم. به پروژهبندیدوتا دسته

برداری رو شروع کنه و مبلغ پروژه ، طوری که کارفرما بتونه بالفاصله بهره(باشه Design-Build یا EPC) پیمانکار انجام بده

. بعد ره پی کارشبنده و میکنه، قرارداد میرو هم در آخر کار به پیمانکار بدن. یعنی کارفرما مشخصات محصول رو مشخص می

ده. معموال تو این نوع قرارداد کارفرما مجاز نیست که رو می گیره و پولشکه پروژه تموم بشه، اون رو از پیمانکار تحویل میاز این

 .در حین اجرای پروژه توش دخالت کنه

و حتی گاهی به هر نوع  Turnkey گنشه هم میسامی که مبلغشون تدریجی پرداخت میالم EPC هایها به پروژهبعضی وقت

 .، که زیاد درست نیستTurnkey گنهم می EPC پروژه

 


