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  هاي كليدي واژه
EPCسود ، زمان ، مزايا، معايب، مديريت ،   
  : چكيده

  . ، نقاط ضعف و قوت اين نوع قراردادها مورد بررسي قرار گيرد  EPCهاي در اين مقاله سعي شده است كه ضمن ارائه شرح كلي از قرارداد
EPC  طراحي و مهندسي شامل سه بخش عمده  بر اساس يك تعريف كلي)engineering (،  تامين كـاال )procurement(  و اجـرا 

)consrtuction(  تحويل به موقـع ، هزينـه    ع پروسه اداره كردن ،در واق. اما اين مقوله فراتر و عميق تر از تركيب سه واژه است . ميباشد

هر يك از مراحل سه گانه فوق ، خـود داراي  . ميباشد    EPCپيش بيني شده و در نظر گرفتن خطرات و ريسك پروژه جزئي از پروژه هاي
ع پـروژه هـا ، الزم اسـت كـه     بهتر از آن و جهت انجام صحيح و به موقع اين نو زير مجموعه هائي است كه براي آگاهي و اشراف كاملتر و

  . مديريت شركتهاي پيمانكار و مشاور درگير در اين قراردادها  از آنها اطالع كافي داشته باشند 
ميباشـد كـه   ) بويژه از ديدگاه كارفرمايان(سود پروژه افزايش  ، كاهش زمان كلي اجرا و  EPCاز ويژگيهاي عمده اجراي پروژه ها به روش 

هدف از ارائـه ايـن مقالـه بررسـي     . ، باعث جذابيت كارفرمايان و پيمانكاران به انجام پروژه ها با اين روش شده است همين دو ويژگي مهم 
ها بوده ، بعالوه ويژگيها و خصوصيات ديگر اين نوع قراردادها نسبت به سـاير  در كاهش مدت اجرا و افزايش سود پروژه  EPCقراردادهاي 

  .گيرد قراردادها مورد بررسي قرار مي
        

  :مقدمه 

خدمات و رسيدن به محصول معين و ارائه  مشخصبراي نيل به يك هدف و  تحقق يك تعهد  موقتمجموعه تالشهاي عبارتست از پروژه 
 ايـن   بـه  مشخصبه مفهوم اينست كه پروژه در يك دوره معين شروع و خاتمه ميابد و اصطالح  موقتاصطالح  .الزم بر طبق يك قرارداد 

ـ ست كه خدمات موضوع قرارداد ، كامال واضح و تعريف شده بوده و لذا نتايج حاصل از ي امعن روژه بـا نتـايج حاصـل از سـاير پروژهـا      يك پ
در يك سازمان ، پروژه ها در سطوح مختلف پيگيري و  اجرا ميگردد ، افراد در گير در پروژه و مجريان آنها ميتواند از يـك  . ميباشد  متفاوت 

مدت اجراي يك پروژه نيز متغير بوده و ميتواند از چند هفته تا چندين سال بسته به عمليـات موضـوع قـرارداد    . هزاران نفر باشند تا صدها و 
بكـارگيري   مديريت پـروژه عبارتسـت از    .اما آنچه بيش از هر عامل ديگري در كيفيت انجام پروژه اهميت دارد مديريت پروژه است . باشد 

در مـورد    . ابزار و تكنيكهاي الزم در اداره روند اجـراي عمليـات موضـوع قـرارداد  بـه منظـور رسـيدن بـه اهـداف پـروژه          دانش ، مهارتها ، 



، به دليل ماهيت درهم تنيده بخشهاي مختلف اين نوع قراردادها و ارتباط بسيار زياد آنها با يكـديگر ، موضـوع مـديريت     EPCقراردادهاي 
  .ار است پروژه از اهميت بيشتري برخورد

، اداره كردن پروژه ، تحويل به موقع با هزينه پيش بيني شـده ابتـداي كـار و بـا در نظـر گـرفتن       مهندسي و اجرائي  در واقع تركيب عمليات

است كـه الزم    EPC، به معني مديريت پروژه هاي ) كه بخشي از ماهيت اين نوع پروژه هاست(   EPCريسكهاي موجود در پروژه هاي
  .از تمام موارد پيش گفته ، دانش و اطالع كافي داشته باشد  EPCه مديريت يك شركت پيمانكاراست  مجموع

اين موضـوع بـويژه در بخـش    . افزايش پيدا كرده است  EPCدر كشور ما تمايل كارفرمايان  به اجراي پروژه ها به روش  در سالهاي اخير ،
يرا تكنولوژي مورد نياز براي اجراي سـازه هـاي نفتـي و گـازي و انجـام مطالعـات       ز. صنعت نفت و گاز داراي سابقه اي طوالني تر ميباشد 

مربوطه تقريبا منحصر به فرد بوده و كمپاني هاي سازنده تاسيسات و تجهيزات نفتي كه عمدتا مربوط به كشـورهاي غربـي ميباشـند ، كـل     
ي صنعتي كشور از جمله در بخش پروژه هاي عمراني نيز تمايل به اما در ساير بخشها. پكيج طراحي و اجراي كار را تحويل كارفرما ميدهند 

در اين راستا و جهت زمينه سازي مناسب براي اين امـر ، سـازمان   . به داليل ذكر شده در حال افزايش است  EPCانجام طرح ها از طريق 
به موجب اصـول ايـن   . تصويب هيات وزيران رساند  به 4/4/1375را در تاريخ  نظام فني و اجرائي طرحهاي عمراني كشوربرنامه و بودجه  ، 

در ايـن  . نظام ، از اين پس طراحي تفصيلي پروژه ها ، در مرحله اجراي طرح جاي داشته و در واقع جزيي از عمليات اجرائي محسوب ميشود 
ريزي كلي در كشور ما نيز حركت بـه  لذا مشاهده ميشود كه برنامه . نظام  توصيه شده است كه طراحي و ساخت به صورت توام انجام گردد 

ميباشد و طبيعي است كه براي تحقق اين امر بايد هرچه زودتر نهادها و ضوابط مورد نياز ايـن   EPCسمت اجراي پروژه ها از طريق روش 
  . فعاليت تدارك ديده شود 

مطالعات طراحي پايه و تفصيلي ، خريدهاي مورد حتي . كليه مراحل طراحي ، تهيه ، ساخت و اجرا بر عهده پيمانكار ميباشد  EPCدر روش 
بطوري كه بعد از تكميـل پـروژه ، كارفرمـا فقـط بـا      } 1{ .نياز براي پروژه و اجراي عمليات موضوع پيمان كامال بر عهده پيمانكار ميباشد 

نيز  EPC/TURNKEYاين دست چرخاندن يك كليد از تسهيالت پروژه بهره برداري به عمل مي آورد ، به همين دليل به پروژهاي از 
لذا نيازي نيست كه مشخص شود كه يك نقيصه در پروژه به دليل طراحي غلط بوده يا از اجراي ضعيف ناشي شده است بلكه . گفته ميشود 

 General( اصـلي ي تعريف شده كار حادث شود در مسئوليت پيمانكار ، هر عيب و نقصي كه در محدوده EPCبر طبق ذات قراردادهاي 

contractor (در نتيجه در اين روش پيمانكـار  . اين در واقع حد اعالي سپردن مسئوليت طراحي و اجراي طرح به پيمانكار است .  ميباشد

  بـر عهـده   در محدوده و چـارچوب قـرارداد خـود ،    ، مسئوليت تمام ايرادات و عيب و نقصهاي پروژه را ) General contractor( اصلي 
  .در فرايند طراحي ، خريد و اجرا  را  به حداقل ميرساند ) كارفرما(اين نوع قرارداد ، درگيري و مسئوليت دستگاه اجرائي  بدين ترتيب .دارد 

  :در شرايط زير مناسبتر ميباشد  EPC بدين ترتيب به نظر ميرسد كه استفاده از روش قراردادهاي

زيرا پروژه هائي . و توسط پيمانكار باشد ) مثالً فاينانس(يق وام هنگامي كه بخش قابل توجهي از تأمين مالي پروژه از طر -الف

كه اعتبار آنها از طريق فاينانس تامين ميشود ، در صورتي كه مبلغ تمام شده پيمان نسبت به  برآورد اوليه طرح افزايش غير 



لذا يكي از بهترين گزينه ها . ميشود قابل توجيهي داشته باشد ، كارفرما براي تامين اعتبار اضافي طرح بامشكل اساسي روبرو 

ميباشد كه معموال مبلغ تمام شده پيمان نسبت به برآورد اوليه طرح تفاوت زيادي  EPCبراي پروژه هاي فاينانس ، قرارداد 

  .   ندارد 

 .دهنگامي كه كارفرما اطمينان زيادي دارد كه قيمت و زمان انجام كار از ميزان توافق شده تجاوز نخواهد كر -ب

 .كندكارفرما درگير پيشرفت روزانه كار نميباشد بلكه نتيجه نهايي را با معيارهاي عملكردي تعيين شده ارزيابي مي -ج

  

  :تعريف و ويژگي 

اين نوع قراردادها ، هماهنگي ، همكـاري و تلفيـق بهينـه سـه     مهمترين وِيژگي . ، نوعي از قراردادهاي دوعاملي ميباشد  EPCقراردادهاي 
طراحي ، تداركات و اجراست كه بعنوان سه عامل به هم پيوسته در ارتباط تنگاتنگ با يكـديگر عمـل ميكننـد و بخـش طراحـي مغـز       عامل 

البته ممكن است پيمانكار منافع شخصـي خـود را بـر منـافع     . متفكر و رهبري كننده و در واقع واسطه بين دو بخش تداركات و اجرا ميباشد 
اما ميتوان با در نظر گرفتن تمهيداتي تا حـد  . اده و الزامات فني و كيفيت طرح را فداي جنبه هاي ديگر پروژه نمايد پروژه و كارفرما ترجيح د

  . استفاده كرد   EPCزيادي اين نقيصه را از بين برد و از مزاياي قرادادهاي 
با توجه به اين كه در مرحله برگزاري يك مناقصه .  معموال اين روش در پروژه هائي كه داراي شرايط خاص و معيني هستند استفاده ميشوند

EPC  ، انجام نشده است و در واقع انجام اين مطالعات و تهيـه نقشـه   ) طراحي پايه( 1و حتي مطالعات فاز ) طراحي تفصيلي( 2مطالعات فاز
، براي پـروژه   EPCد قابل قبول در يك مناقصه به عهده پيمانكار برنده مناقصه ميباشد ، لذا ارائه پيشنهاد قيمت مناسب با برآور هاي كامل

زمين احداث پروژه و اليه هاي زمن شناسي آن در حدي باشد كه منافصه گر بتواند در طي مهلـت ارائـه پيشـنهاد قيمـت ،     هائي كه شرايط 
ز انجام مطالعات تكميلي توسط برنده برآوردي قابل قبول از هزينه هاي اجرائي را انجام دهد ، بطوريكه برآورد قيمت دقيق تر پروژه كه بعد ا

احداث يك سدخاكي كه داراي ساخت تونلهـاي تزريـق و    بعنوان مثال ، پروژه. مناقصه انجام ميگردد نيز تفاوتي با برآورد اوليه نداشته باشد 
لعات انجام شده توسـط كارفرمـا   برگزار نگردد بويژه اينكه اگر مطا EPCآبگيري و عمليات تزريق پرده آب بند ميباشد ، بهتر است به روش 

، پيمانكار طبق پيش بيني هاي خود اقدام  EPC بنابراين با توجه به ريسك زياد براي يك پروژه .فقط در حد مطالعات مرحله شناخت باشد 
ضافي براي پروژه دچـار  به پيشنهاد قيمت ميكند در حالي كه ممكن است پيش بيني هاي او تحقق نيابد و در نتيجه كارفرما در تامين اعتبار ا

   .بنابراين انجام حداقل مطالعات مورد نياز كه معموال انجام مطالعات فاز يك ميباشد پيش از برگزاري مناقصه الزامي ميباشد . مشكل ميگردد 
تهيـه    ، مسئوليت تفكيك  نشده است و صاحب كار ، مسئوليت اجراي كامل پـروژه شـامل طراحـي ، سـاخت و     EPCچون در قراردادهاي 

تجهيزات ، اجراي كار و نصب تجهيزات ، عملكرد پروژه و بخشهاي مختلف آن ، آزمايش و راه اندازي پـروژه  و تحويـل كامـل وبـه موقـع      
پرداخـت    EPCبايـد توسـط پيمانكـار    ... مي خواهد ، در نتيجه جريمه هاي پيش بيني شده براي تاخير كار و   EPCپروژه را از پيمانكار 

اصوال به همين دليل است كه در ايـن  .  بايد توانائي به عهده گرفتن همه اين تعهدات را داشته باشد   EPCمديريت يك قرارداد گردد و لذا



بـه دليـل اينكـه اگـر از واژه     . استفاده ميشـود   employerيا   owner، از واژه ) client(نوع قراردادها به جاي استفاده از واژه كارفرما 
  .شود تمام توانمنديهاي مورد نياز در بخش محاسبه و طراحي پروژه  در آن نهفته است  و ديگر نيازي به مشاور طرح نيست كارفرما استفاده 

   

  : EPCقراردادهاي  عمومي مزاياي

ه افزايش زمان يك پروژ. ، كاهش زمان اجراي طرحهاست  يانكارفرما توسط  EPCاستفاده از روشيكي ار علل اصلي ، عليرغم مشكالت 
بدين ترتيب .  باعث تاخير در بهره برداري از پروژه هاي وابسته نيز گردد ممكن استعالوه بر تاخير در بهره برداري از پروژه مورد نظر ، 

  .ي ميباشد كه ذيال به آن اشاره ميشود يداراي مزايا  EPCروش
چنان انجان داد كه نقشه هاي اجرائي مورد  ان با اجرارا همزم زمان الزم براي تحقق پروژه كاهش ميابد ، زيرا ميتوان طراحي پروژه -1

در واقع در اين روش مراحل الزم براي انتخاب مشاور  . نياز بالفاصله تهيه شود و سپس عمليات اجرائي با سرعت بيشتري آغاز گردد 
  . وپيمانكار به يك مرحله كاهش ميابد

   .ييرات عمال حذف ميشود نقشه ها و دستور كارهاي احتمالي براي كارهاي جديد و تغ -2

 .هزينه هاي طراحي و اجرا در ابتداي طرح مشخص ميشود و با هزينه كمتري به انجام ميرسد  -3

به دليل انجام طراحي و اجرا توسط يك پيمانكار ، الزامات و نيازهاي طراحي و اجرا با هم هماهنگي بيشتري پيدا كرده و در نتيجه  -4
 .خواهد گرفت  طراحي به صورت اقتصادي تري صورت

 .كاهش ميابد )  claims(ادعاهاي پيمانكار  -5

 .قابليت نوآوري و انجام مهندسي ارزش به دليل باز بودن دست پيمانكار در روش طراحي و انتخاب روش اجراي پروژه افزايش ميابد  -6

 }2{.قطعيت برنامه زمان بندي بيشتر ميشود  -7

    

  :از نظر كارفرما  EPCمزاياي قراردادهاي 

ر كل كاهش زمان اجراي پروژه ها و كاهش هزينه هاي اجراي كار و همچنين واگذاري بيشتر مسئوليت اجراي طـرح بـه پيمانكـار ،  از    بطو
براي  EPCبطور كل مزاياي اجراي پروژه از طريق  .ميباشد  EPCعمده ترين داليل رويكرد كارفرمايان به انجام پروژه ها از طريق روش 

  :ميباشد  كارفرمايان بشرح ذيل
، مبناي برآورد قيمت طرح در فازهاي مطالعـات و اجـرا ،    EPCبا توجه به اينكه در روش : اطمينان بيشتر از هزينه هاي اجرائي  -1

عموما يك قيمت كلي بـراي بخـش طراحـي و يـك     قيمت پيشنهادي پيمانكار برنده مناقصه خواهد بود و در اين روش پيمانكار 
  .روژه پيشنهاد ميداهد ، لذا هزينه تمام شده پروژه براي كارفرما معين خواهد بود قيمت كلي براي بخش اجراي پ



، مسـئوليت بيشـتري بـه پيمانكـار سـپرده ميشـود و        EPCاز آنجا كه در روش : احتياج كمتر به نيروي كار در جبهه كارفرمائي  -2
يه نيـز بـه عهـده پيمانكـار ميباشـد ، بخـش          ، مطلعات پا EPCپروژه هاي  همچنين انجام مطلعات تفصيلي و حتي در برخي از

در اين بخش كاهش ميابد و توسط پيمانكار بـه انجـام   ) و البته نيروي انساني مشاور كارفرما(عمده اي از نيروي انساني كارفرما  
ج حاصـله  بـا   مسئوليت كارفرما و مشاور كارفرما  در مرحله مطالعات ، عمدتا به بررسي كلـي طـرح و تطـابق كلـي نتـاي     . ميرسد 

همچنين چون طراح اصلي پروژه ، پيمانكار برنده مناقصه ميباشد  لذا  تغييرات در نقشه هاي . بسنده ميشود خواسته هاي كارفرما 
 .اجرائي ، اندك بوده و در صورتي كه نياز به انجام تغييرات در نقشه ها باشد اين موضوع توسط پيمانكار انجام خواهد شد 

 (General contractor) به دليل اينكه عموما عقـد قـرارداد بـا يـك پيمانكـار واحـد       : تي بيشتر پروژه  يكپارچگي و يكدس -3
بدين ترتيب در . نيز باز هم مسئوليت با پيمانكار برنده مناقصه ميباشدبدين ترتيب حتي در مرحله انجام مطالعات . صورت ميگيرد 

ين مورد كه اشكال ايجاد شده مربوط به كدام مرحله از كار شامل مطالعـات يـا   صورت بروز مشكلي در پروژه و يا ايجاد ابهام در ا
 . اجرا ميباشد ، باز هم مسئوليت كل كار به عهده پيمانكار خواهدبود 

در مرحله تغيير مراحل اجراي طرح كه عموما شامل مرحلـه طراحـي پايـه ، طراحـي      EPCدر پروژه هاي :  طرحاجراي سريعتر  -4
طرح و راه اندازي پروژه ميباشد ، فاصله زماني ايجاد نخواهد شد و كل اين فعاليتها به سرعت و بدون تشـريفات  تفصيلي ، اجراي 

اين مسئله باعث كاهش شديد دوره كلي طرح ميگـردد و در   .به انجام ميرسد )  2و  1مرحله  فاز   براي مطالعات( انتخاب مشاور 
 .هش ميدهد واقع زمان رسيدن طرح به بهره برداري را كا

اگرچه شرايط طراحي و بويژه اجرائي پروژه ، تعيين كننده ميزان هزينه هاي يك پـروژه ميباشـد ،   :  كاهش كلي هزينه هاي طرح -5

بـه  ) پيمانكـار ( به دليل اينكه طراحي در انطباق بيشتري با شرايط اجرائي و توسط مجـري    EPCولي بطور كلي در يك پروژه 
يك پروژه سه عاملي در اثـر تغييراتـي كـه بـه دليـل      مشابه رسد كه هزينه هاي اضافي كه ممكن است ، به نظر ميانجام ميرسد 

همچنين بايد توجه داشت كه بخش از كاهش . ناهمخواني و عدم تطبيق شرايط اجرائي با شرايط اجرائي پيش مي آيد ، رخ ندهد 
كلي طرح و به بهره برداري رسـيدن زودتـر طـرح ، نـه تنهـا      با كاهش زمان . ميباشد  كاهش زمان كلي طرحهزينه ها ، به دليل 

منافع حاصل از بهره برداري پروژه ، زودتر حاصل شده و در واقع بازگشت سرمايه سريعتر انجام ميشـود ، بلكـه تـورم قيمتهـا در     
ن مـدت تعـديل قيمتهـا بـه        دوره اي كه پروژه زودتر به اتمام رسيده است از هزينه هاي پروژه كسر ميگردد  و در واقع در طي اي

 .اضافه نمي شود ) پروژه(هزينه هاي كارفرما 

  

  :از نظر كارفرما  EPCمعايب قراردادهاي 

آن كه در اينجا به شرح يك ايراد عمده ميباشد در مقايسه با قراردادهاي سه عاملي از ديدگاه كارفرما ، داراي   EPCاما قراردادهاي 
  :ميپردازيم 



به عهده پيمانكار است و نقش كارفرما و مشاور   EPCاز آنجا كه ماهيتا طراحي در يك پروژه : متر روي جزييات كار داشتن كنترل ك -1
و بررسي تطابق نتايج طراحي با خواسته هاي كارفرما و معيارهاي اصلي طرح كه ) مطالعات(نقش كنترل بر نتيجه نهائي كار كارفرما عمدتا 
هاي ثانويه و كه پيمانكاران، الزامات فني و كيفيت طرح را فداي جنبه ، لذا اين احتمال وجود دارد آورده شده است ميباشد در اسنادمناقصه

هاي اضافه بر ثالثه قرارداد نمايند و در شرايطي كه امكان آن فراهم باشد، منافع خود را بر منافع كارفرما ترجيح داده و باعث تحميل هزينه
  . كارفرما گردد

براي رفع يا كاهش اين نقيصه توصيه تعداد زيادي از كارشناسان و مسئولين طرحهاي عمراني در بسياري از كشورهاي پيشرفته اين است 
هاي كارفرما، سيماي طرح و ، بررسيهايي كه حداقل بطور شخصي خواسته EPCكه قبل از انجام مناقصه و واگذاري كار به پيمانكار 

درصد خدمات  40الي  30تأمين نمايد، به صورت فني صورت پذيرفته باشد و اين بدان معني است كه حداقل حدود مشخصات فني كلي را 
بندي انجام خدمات طراحي در ايران، حداقل مطالعات انجام با توجه به مرحله. به انجام رسيده باشد) يا مشاور كارفرما(طراحي توسط كارفرما 
انجام اين مهم عالوه براينكه تأمين بهتر منافع كارفرما و طرح را در پي خواهد داشت، باعث . فته باشدتحقق يا Iشده در حد خاتمه فاز 

- پيش از انتخاب پيمانكار، شركت Iزيرا در شرايط انجام شدن مطالعات فاز . خواهد شد EPCتر برنده مناقصه بينانهتر و واقعانتخاب آگاهانه

تر و محدودتري روبرو هستند و بالطبع محدوده و گستره ها و مفاد معيني ارائه پيشنهاد فني خود، با آيتمبرا) باالجبار(كنندگان در مناقصه 
باشد و در نتيجه كارفرما با ديد باز گيرد معين و مشخص ميكنندگان در مناقصه كه مورد رسيدگي كارفرما قرار ميبررسي پيشنهادات شركت

در صورتي كه اگر در يك مناقصه طرح و ساخت هيچ حدودي براي . كندن، برنده مناقصه را تعيين ميگراو آگاهي بيشتري نسبت به مناقصه
كنندگان مجاز باشند كه براي انجام و تكميل يك طرح هر روشي را پيشنهاد دهند، كارفرما پيشنهاددهندگان وجود نداشته باشد و شركت
- شود قيمت كمتر و زمانكننده مينتخاب اصلح را انجام دهد و در واقع آنچه تعيينكنندگان، اقادر نيست به درستي بين پيشنهادات شركت

يا (همچنين بعد از برگزاري مناقصه نيز به دليل اينكه كارفرما . شودگر كم ميبندي كوتاهتر باشد و نقش و اهميت طرح پيشنهادي مناقصه
، دست پيمانكار براي انجام اين مهم با هر روشي باز بوده و در  اندنكرده هيچ حد و مرزي براي پروسه طراحي پروژه معين) مشاور كارفرما

ترين مشخصات و واقع مشاور كارفرما معيار و چارچوب مناسبي براي كنترل كار ندارد و لذا مجبور است به كنترل كار براساس عمومي
  .معيارهاي طراحي بسنده نمايد

تواند باعث سلب ابتكار پيمانكار در ارائه گزينه باشد ، ميليه اگر چه داراي مزاياي ذكر شده ميدر عين حال ، آماده بودن مطالعات طراحي او
توسط مشاور  Iاين موضوع اهميت نحوه انجام مطالعات فاز . هاي اجرائي را تنگ نمايدبهينه از نظر اجرائي گرديده و محدوده انتخاب گزينه

  .نمايدا را در اين مرحله نشان ميتوان) كارفرمائي(كارفرما و انتخاب مشاور 
  

  :از نظر پيمانكار  EPCمزاياي قراردادهاي 

، اقتصادي تر كردن طرحها و اجراي سريعتر در مقايسه با قراردادهاي سه عاملي ميباشد، ولي  EPCي عليرغم اينكه فلسفه ايجاد قراردادها



دادها در كشور ما كامال شناخته شده نميباشـد ،  كارفرماهـا و پيمانكـاران از    به دليل اينكه هنوز جنبه هاي مختلف كار در قالب اين نوع قرار
مزاياي اين نوع قراردادها بطور كامل بهره مند نشده اند و شايد چنين احساس ميشود كه ريسك باالي اين نـوع پـروژه هـا ، مـانع اسـتفاده      

  .     كامل طرفين قرارداد از مزاياي آن مي باشد 

پيمانكاراني كه ساختار شركت . ، اين نوع پروژه ها ميتواند داراي مزاياي زيادي باشد   EPCحرفه اي در زمينه قراردادهاي  براي پيمانكاران
خود را برمبناي يك شركت طرح و ساخت پايه ريزي كرده اند و در مجموعه داخلي شركت  ، بخشهاي مختلف در رابطه با بخش مناقصـات  

EPC ه مناقصات را تدارك ديده اند ، همچنين در مجموعه داخلي شركت گروههاي مختلف كـاري در بخشـهاي   و نحوه حضور  در اينگون

را آمـوزش و تـدارك ديـده انـد ،     ... ، راه اندازي و بهره برداري پروژه  و  EPCخريد و تداركات ، امور قراردادي پروژه هاي طراحي ، اجرا ، 

از نظر پيمانكار ميتوانـد شـامل مـوارد زيـر        EPCمزاياي يك قرارداد. ت بهينه بهره مند گردند ميتوانند از مزاياي اين گونه پروژه ها بصور
  :  باشد 

بعضا مشاهده ميشود كه در پروژه هاي سه عاملي : طراحي پروژه و روش اجراي كار ، انعطاف پذيري بيشتر در زمينه نوع مطالعات   -1
طراحي پروژه با شرايط اجرائـي  ايراداتي داشته و مدعي ميشوند كه ) مشاور كارفرما( فرما ،  پيمانكاران به طراحي انجام شده توسط كار

هم اقتصادي تـر و بهينـه   پروژه در حال اجرا ميتوانست به گونه اي طراحي شود كه و ساختگاه محل اجراي پروژه همخواني ندارد ، لذا 
برطرف شده است ،  EPCاين نقيصه تا حدود زياذي در قراردادهاي . شود  تر بوده و هم الزامات اجرائي كار ، در طراحي در نظر گرفته

زيرا طراحي پروژه را پيمانكاري انجام ميدهد كه خود مجري پروژه بوده و در نتيجه تالش ميكند كـه تناسـب و همـاهنگي هـاي الزم     
 تالش ميكنـد كـه     EPCماهيتا قراردادهاي  بدين ترتيب. بين طراحي و نقشه هاي اجرائي توليدي و روش اجراي پروژه فراهم گردد 

تا وي قادر باشـد بـا تلفيـق     اردبازگذ پروژه براي بهره بردن بيشتر از ابتكارات پيمانكار در اجراي موضوع طرح دست وي را در طراحي 
  . الزامات طراحي، تداركات و اجراي طرح را به صورت بهينه به انجام برساند

در اين مورد بايد ذكر كرد كـه چـون   : عملكرد بيشتر پيمانكار در بخشهاي مختلف طراحي و اجراي كار  يكپارچگي بيشتر و آزادي  -2

، طراح و مجري طرح يك پيمانكار ميباشد ، انجام تغييرات احتمالي در طرح به دليل ايجاد مشكالت جديد كاري  EPCدر پروژه هاي 
به كرات ديده شده اسـت  . ه در ابتداي كار ، بسيار سريعتر و بهتر انجام ميشود پروژدر پروژه و يا حتي عدم پيش بيني صحيح از شرايط 

انجام اين پروسه جديد عمومـا بـا   . كه در پروژه هاي نياز به ايجاد تغييراتي در نقشه هاي اجرائي طرح توسط مشاور كارفرما بوده است 
ا براي اعمال تغيير در بخشـي از طـرح در ابتـدا يـا در ايـن مـورد       كندي انجام گرفته و مشاور كارفرما بعد از دريافت درخواست كارفرم

مقاومت ميكند و سعي ميكند از طرح اوليه خود دفاع نمايد و حتي بعد از شروع به بررسي در خواست پيمانكار ، انجام تغييرات با پروسه 
تـا حـدود    EPCلـذا در پـروژه هـاي    . اهد بود زماني طوالني و انجام بازديدهاي مكرر از پروژه و صرف زمان طوالني تري همراه خو

زيادي اين نقيصه برطرف شده است و در صورت ضرورت انجام تغييرات در طرح ، باسرعت بيشتري توسط پيمانكار انجام شده و پـس  
  .از بررسي و تاييد مشاور كارفرما  و تصويب كارفرما ، ميتواند به مورد اجرا درآيد 



تاييـد آن ،  به دليل انجام امور مطالعات و مهندسي توسط پيمانكار و كمتر شدن تشريفات انجام كـار و  : سرعت بيشتر اجراي پروژه  -3
از پروژه هاي سه عاملي بيشتر ميباشد كه اين خود عامل جذابيت براي پيمانكـاران ميباشـد و    EPCمعموال سرعت اجراي يك پروژه 

  .هاي سه عاملي بيشتر ميباشد  در واقع سرعت دريافت حق الزحمه آنها نسبت به پروژه

دست پيمانكار براي اعمال تغييرات و طراحي پرژه با شرايط اقتصادي تر باز است و   EPCدر پروژه هاي : سودآوري بيشتر پروژه  -4
بـا انجـام    ميتواننـد  كه داراي مجموعه درون سـازماني قـوي در بخـش مهندسـي هسـتند       EPCبويژه پيمانكاران مجرب در كارهاي

ندسي ارزش و بهينه سازي طرح و تلفيق مناسب الزامات اجرائي پروژه با طراحي ، هم باعث صـرفه جـوئي در هزينـه هـاي پـروژه      مه
البته در  .شده و هم با كم كردن هزينه هاي پيمانكار و اقتصادي تر كردن طرح ، سودآوري پروژه را براي خود بيشتر نمايد ) كارفرمائي(

ا بسيار اهميت دارد تا با بررسي دقيق پيشنهادهاي پيمانكار ، باعث جلوگيري از سوءاستفاده پيمانكار شده و از اينجا نقش مشاور كارفرم
   . جلوگيري به عمل آورد ) پروژه ( احتمال ترجيح منافع پيمانكار بر منافع كارفرما 

  

  :از نظر پيمانكار  EPCمعايب قراردادهاي 

  :عمده ترين آنها بقرار ذيل است ميتواند داراي معايبي نيز باشد كه از ديدگاه پيمانكاران   EPCهاي ذكر شده ، پروژه  مزاياي اما عليرغم

اين موضوع بـه دليـل آنسـت كـه در     . ، عدم قطعيت بعضي از آيتم هاي آن است  EPCذات قراردادهاي : ريسك بيشتر پروژه  -1
انجام نرسيده است و مطالعات تفصيلي يا حتي مطالعات پايه ، بـه   مرحله برگزاري مناقصه ، هنوز مطالعات كافي در مورد پروژه به

كه پيش از ايـن مبلـغ قـرارداد ، مشـخص      برنده مناقصه واگذار ميشود  EPCزمان بعد از اعالم برنده مناقصه و توسط پيمانكار 

لعات آنها بطور كامل توسـط  نسبت به پروژه هايي كه مطا  EPCلذا طبيعي است كه عوامل ناشناخته در يك پروژه . شده است 
مناقصه گران با توجه به نوع پروژه و عمليـات  در چنين حالتي ، معموال . كارفرما يا مشاور كارفرما انجام گرفته است ، بيشتر است 

درصدي افزايش قيمت در پيشنهاد خود به جهت عدم قطعيت در نظر ميگيرند و اين موضوع باعث نگراني خاطر موضوع قرارداد ، 
  . ميباشد  EPCيمانكاران پ

هميشه مسئوليت بيشتر هم داراي معايبي بوده و هم داراي : عهده دار بودن مسئوليت كل طرح از طراحي پروژه تا راه اندازي آن  -2
، پيمانكار همواره نگران آنست كه در صورتي كه ايرادي در هر بخش از پروژه حادث شود  EPCدر يك پروژه . مزايايي ميباشد 

كارفرما مسئوليت انجام صحيح و كامل كـل پـروژه از جملـه طراحـي ، اجـرا ، خريـد و تهيـه        قيما متوجه وي خواهد بود و ، مست
  .را از پيمانكار خواهد خواست ... تجهيزات ، راه اندازي پروژه و 

چون در كشور  :كنند حضور پيدا مي EPCاحتمال ايجاد اختالف نظر بين پيمانكار و مشاوري كه بصورت مشاركت در يك طرح   -٣
يـك   مشـاركت ما هنوز پيمانكاراني كه داراي دفاتر فني قوي با قابليت طراحي باشند ، وجود ندارند ، مناقصه گران بايد بصـورت  

در نتيجه بعـد از تعيـين برنـده مناقصـه احتمـال      . شركت نمايند  EPCمشاور ذيصالح و يك پيمانكار واجدالشرايط در مناقصات 



نظر بين اعضاي مشاركت وجود دارد ، زيرا توافق نامه في مابين يك مشاور و يك پيمانكـار معمـوال فقـط جهـت     ايجاد اختالف 
داراي منافع درازمدت متفاوت ميباشـند و در نتيجـه ممكـن    همان پروژه خاص تهيه و امضاء ميگردد و اينگونه مشاركتها در واقع 

ميگـردد بلكـه بـراي    ) اعضـاي مشـاركت  ( به پيمانكـار  ضرر ه تنها باعث ناين خود است در طي كار تضاد منافع حادث گردد كه 
و به تعداد كـافي   EPCاين معضل به دليل فقدان شركتهاي حرفه اي و مجرب در بخش . كارفرما نيز دردسر ايجاد خواهد كرد 

   .ميباشد  EPCهمچنين آشنا نبودن شركتهاي عضو مشاركت به روح حاكم بر قراردادهاي 

  

  :ر كارفرما در يك پروژه  نقش مشاو

ميباشـد و طبيعتـا مسـئوليت آن هـم بـه عهـده        EPCبه عهده پيمانكـار  ، بخشي عمده اي از كارهاي طراحي   EPCدر يك پروژه 
نسـيت    EPCممكن است به نظر برسد كه نقش مشاور كارفرما و اهميت حضور وي در يك پـروژه  در اين بين . پيمانكار خواهد بود 

مشـخص ميشـود كـه      EPCدر حالي كه با دقت در نقش متفاوت مشاور كارفرما در پروژه هـاي  . ه ها كمرنگتر ميباشد به ساير پروژ

، دست پيمانكار براي انجام طراحـي   EPCزيرا بطوري كه توضيح داده شد ، در طرحهاي . اهميت حضور موثر وي بسيار زياد ميباشد 

، پيمانكار كه خود اجرا كننده پروژه نيز ميباشد ، ميتوانـد طراحـي    EPCبر قراردادهاي و مطالعات پروژه باز است و برطبق روح حاكم 
بـدين  . اين موضوع بالقوه ميتواند زمينه ساز ترجيح منافع شخصي پيمانكار بر منافع پروژه گـردد  . پروژه بر اساس نظر خود انجام دهد 

هميت بااليي برخوردار است ، طرحي را پيشنهاد دهد كـه باعـث تحميـل    معني كه ممكن است پيمانكار بويژه در مرحله طراحي كه از ا
هزينه هاي اضافي در زمان اجرا گردد ، در حالي كه با بررسي دقيقتر ، امكان آن بود كه طراحي به گونه اي انجام گـردد كـه از حجـم    

ون اين كه تغييـري در كيفيـت راه انـدازي و بهـره     عمليات اجرائي و سازه اي پروژه و يا  تهيه و خريد تجهيزات ، كاسته شده شود ، بد
  . برداري از پروژه ايجاد گردد 

اين موضوع در كشور ما كه . داراي تجربه كافي در امر طراحي نداشته باشند   EPCبعالوه در برخي موارد كه ممكن است پيمانكاران 
 EPCاختار خـود را بطـور كامـل براسـاس قراردادهـاي      و سـ ندارند  EPCهنوز شركتهاي پيمانكاري تجربه كافي در زمينه كارهاي 

، بـا يـك شـركت      EPCسيار محتمل ميباشد و به همين دليل است كه بسياري از پيمانكاران ، در مناقصـات  بسازماندهي نكرده اند 

اي طراحـي ،  بر EPCلذا ممكن است كه طرح پيشنهادي پيمانكار . حضور پيدا ميكنند ) Joint venture(مشاور بصورت مشاركت 
در اين مورد هم مشاور كارفرما ميتواند با كنتـرل دقيـق و كارشناسـي    . با الزامات اجرائي و يا خواسته هاي كارفرما تطابق نداشته باشد 

  .طرح پيشنهادي ، از تحميل هزينه هاي اضافي و يا به اجرا رفتن طرحي كه مناسب شرايط پروژه نيست جلوگيري نمايد 
و  واگذاري  بخشهاي بيشتري از مراحل مختلف طرح به پيمانكار و اينكه كنترل كارفرما بـر    EPCرايط قراردادهاي با توجه به شلذا 

شـناخت و آگـاهي كـافي در زمينـه     ) كه شامل نماينده مشاور كارفرما نيز ميشـود ( ، الزم است كه نماينده كارفرما  ميباشد طرح  كمتر 
ا بتواند در صورت نياز نسبت به طرحهاي پيشنهادي پيمانكار در هر مرحلـه اظهـار نظـر سـريع و     مسائل مرتبط با طرح را داشته باشد ت



تـا   صحيح و كارشناسي كرده و در صورت لزوم و پيش از تصويب آن ، نسبت به صدور دستورات الزم جهت اصالح طرح اقدام نمايـد  
  .ژه جلوگيري نمايد بدبن ترتيب از تحميل هزينه هاي غير ضروري و غيركارشناسي به پرو

  

  :نتيجه گيري  

EPC  نتيجه نهائي آن بـراي كارفرمـا داراي اهميـت     بويژه براي پروژه هايي. مديريت و اجراي پروژه است روشي جديد و سودمند در

ژه كمتر ، با كاهش زمان و كاهش مراحل طراحي تا شروع عمليات اجرائي ، اوال هزينه هاي پرو EPCدر پروژه هاي  . بيشتري است 
اينست كه بايـد   EPCاما نكته مهم در اجراي پروژه هاي به روش . ميشود و كارفرما قادر است پروژه را زودتر به بهره برداري برساند 

مطالعاتت انجام شده توسـط  شرايط الزم براي آن فراهم باشد و اطالعات اوليه طرح در حدي در اختيار مناقصه گران قرارداده شود كه 
نقـش مشـاور كارفرمـا در كنتـرل كـار پيمانكـار و       . اقصه باعث تفاوتها و مغايرتهاي زيادي با مطالعات كارفرمائي نداشته باشد برنده من

  . جلوگيري از ترجيح منافع پيمانكار به منافع پروژه و ارائه راهكار مناسب به پيمانكار بويژه در مرحله طراحي بسيار اهميت دارد 
است كه نشان دهنده اينست كه همواره اين روش نميتواند مفيد باشد امـا از ايـن جهـت كـه اطمينـان       داراي مشكالتي  EPCروش 

از قيمت نهائي و تاريخ اتمام پروژه قطعيت بيشتري دارد ، مفيد است ، بعـالوه ايـن كـه در صـورتي كـه از      ) و حتي پيمانكار ( كارفرما 
ز نوع پروژه استفاده گردد ، ميتواند سودآوري بيشتري براي بوِژه كارفرما داشته در شرايط مناسب و با آگاهي كامل ا EPCقراردادهاي 

  . باشد 
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