Iran Electrical Industry Syndicate

معاونت پژوهش و برنامه ریزی

چالش های قراردادی

شرکت های پیمانکار و سازنده صنعت برق
و راهکارهای پیشنهادی
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عوامل اثرگذار بر شرایط اقتصادی قراردادها
1

نااطمینانی فضای اقتصادی
وضعیت اقتصادی موجود بدلیل عدم ثبات شاخصهای اقتصادی و تغییرات ناگهانی و
شدید متغیرهای کالن اقتصادی از جمله نوسانات ارزی و تورم و بیثباتی در ضوابط و
مقررات داخلی ،تشدید تحریم ها به ویژه تحریمهای بانکی به نحوی است که با شرایط
عادی اقتصادی کامال متفاوت است
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توازن اقتصادی پروژه
با توجه به تغییرات شدید شرایط اقتصادی مانند نوسانات نرخ
ارز  ،قیمت مواد و مصالح مورد نیاز اجرای پروژه ها تا
چندبرابر تغییر می یابد در نتیجه شرایط اقتصادی قرارداد
بدون افزایش اعتبارات آن عمال فاقد توجیه می گردد .از
طرف دیگر تاخیر در پرداخت ها ،موجب کاهش توان قدرت
خرید صاحبان کسب و کارهای و درنتیجه خروج سرمایه می
گردد

پیش بینی ناپذیری هزینه ها
با توجه به نااطمینانی فضای اقتصادی و تغییرات
غیرقابلپیشبینی در شاخصهای اقتصادی ،امکان پیش بینی
هزینههای پروژه متاثر از نوسانات نرخ ارز وجود ندارد و پیمانکار
یا فروشنده کاال و خدمات ،در توجیه پذیری آن با مشکل مواجه
می شود.
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چالش های حاکم بر شرایط حقوقی قراردادها
شکنندگیجریانمالیقراردادها
به دلیل طوالنی مدت بودن قراردادهای صنعت برق و پیش بینی ناپذیری
نوسانات اقتصادی در بلندمدت ،توازن جریان مالی این قراردادها بسیار
شکننده و ریسکی می باشند.

محدودیتدرسقفتعدیلقراردادها
سقف تعدیل قراردادها با فرض ثبات اقتصادی حدکثر  25درصد پیش بینی
شده است که پاسخگوی تغییرات  200تا  300درصدی موجود نمی باشد
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مبنایمحاسبهتغییربهاوتعدیلها
محاسبه میزان تعدیل قراردادها جهت انطباق با تغییر شرایط اقتصادی،
در بخش برق متناسب با شدت اثر افزایش قیمت مواد و مصالح در
شرایط موجود نمی باشد.
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پیامدها و آثار مشکالت قراردادها
1

3
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افزایش هزینه ها نسبت به برآوردهای قابل
پیش بینی در زمان برگزاری مناقصه و
ابالغ پیمان ،بسیار باالتر است.

چهارچوب قراردادهای موجود جهت
جبران هزینه های واقعی محدودیت
دارد( .سقف  25درصد)

2

4

فرمول محاسبه تعدیل ها با
هزینه های واقعی بازار اختالف
فاحش دارد.

بدلیل محاسبه مقدار تعدیل متناسب با
افزایش هزینه ها و عدم امکان جبران
هزینه در چهارچوب قراردادی ،پروژه
متوقف و در معرض فسخ یا خاتمه
قراردارند.
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سوابق و پیشینه
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اقدامات انجام شده جهت بهبود شرایط قراردادها
مکاتبه با مقامات و مسئوالن

تشکیل کارگروه

1

موضوعاصالحقراردادویکپارچهشدنقراردادهایفیمابین
بهصورتیکقراردادتیپبهعنوانیکخواستهصنفی،بارها
ازطریقمکاتبهمنعکسگردید.
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تشریح مسئله و ارائه راهکار
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در طی دوران طوالنی ،این مسئله به شکل کارشناسی توسط
سندیکای صنعت برق تشریح و عواقب و پیامدهای از طریق
برگزاری پنل های تخصصی ،مطالعات کارشناسی ،مقاالت
تخصصی مطرح گردید.
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در طی حدود دو دهه از طرح این موضوع بارها
کارگروه های تخصصی بین نمایندگان صنفی و وزارت
نیرو در سطوح مختلف و در دولت های مختلف
تشکیل گردید.

تدوین پیش نویس قرارداد تیپ

4

متنقراردادپیشنویسچندیننوبتتهیهوبه
تاییدنمایندگانکارشناسیسندیکاو وزارتنیرو
رسیدامادرعملبهاجرادرنیامدهاست.
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پیشنهادات معاون قضایی دادستان کل کشور به عنوان وزیر نیرو ()1398/05/15
موضوع  /مساله

راهکار

مستندات قانونی

.1سیاستهاوفعالیتهایشرکتهایبرقمنطقهایتابعضوابطومقرراتوزارتنیرو
استوریاستمجمعاینشرکتهابهعهدهرییسهیأتمدیرهآناست.

تبیینوایفاینقشحاکمیتیوزارتنیرو

-وزارتنیرو،شرکتهایتابعهرادارایاستقاللرایمیداندودراختالفاتقراردادی،

اساسنامهشرکتهای
برقمنطقهای

نقشحاکمیتیایفانکردهونسبتبهوظایفقانونیاهمالوبیتوجهیدارد.

.2شرکتتوانیربهعنواننمایندهوزارتنیرو،مسئولساماندهیفعالیتهایصنعتبرق
 درشرایطبحرانیمانندتغییراتنرخارزوتورمداخلیو،...اقداماتحاکمیتیتوانیربهصورتسلیقهایوتوامباتاخیروبیتوجهیصورتمیگیرد.
.3نوساناتشدیدارزی
 تالطمهایاقتصادیومتوقفشدنقراردادهاناشیازایننوساناتارزیI
E
I
S

ایجادکارگروهیمتشکلازخبرگانصنعتبرقو
نمایندگانوزارتنیرووسندیکایصنعتبرقو تدوین اساسنامهشرکتهای
راهکارهاوبستههایاجراییمناسبجهتجلوگیری از برقمنطقهای
تضییعحقوقفعالیناقتصادی
تدویندستورالعملهایالزمتوسطوزارتنیروجهت
تعیینتکلیفقراردادهایمتوقف

تشکیلکارگروهیمتشکلازنمایندگانوزارتنیرو،
.4مشکالتفیمابینتوانیروشرکتهایتابعهآنباسازندگانوپیمانکارانطرفقرارداد سازمانبازرسیکلکشور،دادستانیکلکشورو
سندیکایصنعتبرقجهتبررسیمشکالتوتعیین
 قراردادهایبالاقدامتکلیفقراردادهایبالاقدام

بندزماده 1قانون
تاسیسوزارتنیرو
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نامه سندیکا به مدیر کل دفتر بررسی های بازرگانی ،قراردادها و پشتیبانی توانیر ()1398/07/06
موضوع  /مساله

.1نوساناتنرخارزوتورمریالیومشکالتناشیازتحریمها
.2عدمتکافویضرروزیانقراردادهابااستفادهازابزارهایجبرانینظیر
بخشنامهارزوابالغشاخصهایقطعیسال97
.3صدوراخطاریاابالغیهفسخوضبطضمانتنامه
.4عدمتعیینتکلیفقراردادهاومتوقفشدنآنها

راهکار
.1اولویتبندیقراردادها
.2خاتمهپیمانهایخارجازاولویت(قراردادهاییباکمتراز 75درصد
پیشرفتفیزیکیخاتمهپیداکنند)
.3مجازشمردنتاخیرات

.4تمدیدزمانیمتناسببانقدینگیقابلتامینتوسطکارفرما
.5تغییربرندتجهیزاتومواداولیه
.6کاهشحداقل 25درصدیقرارداد

.7جایگزیننمودنبرقداریقراردادهابهجایبهرهبرداری
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نامه سندیکا به مدیرکل دفتر خصوصی سازی و امور مجامع وزارت نیرو ()1398/08/21
راهکار

موضوع  /مساله

.1اولویتبندیقراردادها(ارائهراهکارهامطابقآنچهدرنامه 833ذکرشدهاست،بهعالوهتادیهمیانپرداخت،حسابمشترکوپرداخت
مستقیمبهسازندگانانحصاری،جایگزینیپولنقددرپروژههایزیرپنجمیلیاردتومانوجبراننرختنزیلاوراقپیمانکاران)

ارائهپیشنهاداتقابلطرح
درکارگروهمشترکوزارت
نیرو،شرکتتوانیر،
دادستانیکلکشورو

سازمانبازرسی

.2پیشبردقراردادهاییکهدرطرحاولویتبندیشرکتتوانیرقراردارند.
.3اجراییکردنمفادقانونتاسیسوزارتنیرو
.4جلوگیریازهرگونهاقدامقراردادیتوسطشرکتهایزیرمجموعهتوانیرتاتعیینتکلیفدرجلساتکارگروه
.5فراهمآوردنامکاناستفادهازاختیارمقامعالیوزارتنیرودرخصوصخاتمهقراردادهاینیمهتمام
فراهمآوردناختیارتصمیمگیریوتعیینتکلیفقراردادهابرایکارفرمایاندربرابرنگرانیهایناشیازبرخوردهایاحتمالینهادهای
نطارتی(تصمیماتیکهمبتنیبرمندرجاتصریحقراردادنیست)
.6بررسیجامعقراردادهایمتوقف(فارغازصرفموضوعافزایشنرخارز)درراستایرسیدنبهقراردادتیپ
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.7دستورتشکیلکارگروهفسخباحضورنمایندهسازندگانوپیمانکاران
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نامه مدیرعامل شرکت توانیر به معاون وزیر در امور برق و انرژی ()1398/09/23
موضوع  /مساله
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اقدامات الزم جهت اخذ
مجوز های قانونی الزم از
وزیر نیرو و نهاد های مرتبط
باالدستی ،جهت اعطای
اختیارات ویژه (خارج از
چارچوب قرارداد و ضوابط
مربوطه) به شرح مقابل ،مورد
نیاز مدیران عامل شرکت
های برق منطقه ای یا سایر
مقامات مرتبط جهت راهبری
قراردادهای
مشکالت
پیمانکاران عضو سندیکای
صنعت برق با شرکت های
مذکور

راهکار

.1امکانپرداختمیانپرداختیاعلیالحسابباعنایتبهافزایشقیمتهادرسالهای 96و 97ونیازپیمانکارانجهتتامیننقدینگیجدیدبه

منظورانجامپروژههاباضوابطتعدیل
.2امکانخاتمهیاکاهشقراردادهایمتوقفناشیازافزایشقیمتارزبراساسدرخواستپیمانکار(خارجازشرایطقرارداد)وتغییرشرایطتحویلموقت
قراردادازبهرهبرداریبهبرقداریپروژهویاایجادامکانبرگزاریمناقصهمجددبالفاصلهپسازانجاماقداممذکوردرپروژههایبا اولویتباالکهمنجر
بهبرقدارشدننگردیدهاست.

.3ایجادامکانتامینبرخیتجهیزاتقرارداد(درتعهدپیمانکار)توسطکارفرماوتسهیلامکاناستفادهازضوابطبنددماده 20شرایطعمومیپیمانو
آییننامهاجراییماده 81قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت،بهعلتعدمتوانمندیپیمانکاردرتامینتجهیزاتباتوجهبهشرایطتحریمخارجیو
افزایشقیمتارز.
.4ایجادامکاناجرایمستقیمبرخیازکارهایباقیماندهقراردادتوسطکارفرما(یاازطریقواگذاریبهپیمانکارجدید)درقراردادهایمتوقف درشرایطی

کهکاهشیاخاتمهقراردادطبقضوابطمربوطهمیسرنمیباشد.
.5ایجادامکانوتعیینشرایطتغییربرندتجهیزاتمشمولتحریمخارجی(عمدتااروپاییوغیرقابلتولیددرداخلکشور)درقراردادهابهتجهیزاتقابل
تامینازبرخیکشورهایآسیایی،علیرغمعدموجودراهکارمشخصقراردادی.
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نامه مدیرعامل شرکت توانیر به معاون وزیر در امور برق و انرژی ()1398/09/23
راهکار

موضوع  /مساله

.6ایجادامکانوتعیینشرایطتغییربرندتجهیزاتخارجیقابلتولیددرداخلکشوردرقراردادهابهتجهیزاتداخلی(مانند ، GISکنتوروبرخیرلهها)،علی
اقدامات الزم جهت اخذ
مجوز های قانونی الزم از وزیر
نیرو و نهاد های مرتبط
باالدستی ،جهت اعطای
اختیارات ویژه (خارج از
چارچوب قرارداد و ضوابط
مربوطه) به شرح مقابل ،مورد
نیاز مدیران عامل شرکت های
برق منطقه ای یا سایر مقامات
راهبری
جهت
مرتبط
قراردادهای
مشکالت
پیمانکاران عضو سندیکای
صنعت برق با شرکت های
مذکور
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رغمعدموجودراهکارمشخصقراردادی.
.7ایجادامکانمجازنمودنتاخیراتقراردادهایارسالیبهشورایعالیفنیجهتبررسیضرروزیانپیمانکاران،اززمانارسالدرخواستپیمانکار تازماناخذ
مجوزازشورایمذکور
.8بهروزرسانیاختیاراتوزیرمحترمنیرومرتبطباتجدیدنظردرنرخپیمانمندرجدراصالحیهتبصره 80قانونبودجهسال.1356
.9ایجادامکانتغییردرمستنداتموردنیازجهتپرداختمابهالتفاوتنرخارزدرقراردادهابهعلتمشکالتتامینکاالیخارجیناشیازشرایط تحریمبا
عنایتبهعدمارائهمستنداتالزمتوسطپیمانکاران
.10ایجادامکانمجازشدنتاخیراتدرصورتتطویلمدتقراردادهادرشرایطتحریموافزایشقیمتهابراساسدرخواستپیمانکارانعلیرغمعدم ارائه
مستنداتموردنیازقراردادیتوسطایشان.
.11امکانابالغعدمانجامفسخقراردادهایمتوقفتوسطکارفرما،درپروژههایبااولویتکمتر(باتشخیصاولویتتوسطکارفرماوتاییدتوانیر)تازمان
بررسیشرایطفسخدرکارگروهمشترکباسندیکا
.12تغییرشرایطبرکناری(مندرجدرقرارداد)بهفسخدرقراراردادهاییکهامکانخاتمهآنهاطبقضوابطمربوطهوجودندارد.
.13جایگزینیوجهنقدبهجایاوراقدرشرایطترکیبیپرداختقراردادهایبااولویتباال.
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نامه معاون وزیر در امور برق و انرژی به مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای ()1398/11/29
راهکار

موضوع  /مساله

مستندات قانونی

.1اولویتبندیقراردادهایهرپروژهبراساسدرجهاهمیت،میزانپیشرفتفیزیکیواعتبار

موردنیازبرایتکمیل

ابالغموارداجراییبهمنظور
کاهشتاثیرشرایطبهوجود

.2کاهشهزینههایغیرضروریضمنحفظکارایی،استفادهازظرفیتقراردادیمبنیبر
امکانکاهشمقادیر،انجاممطالعاتمهندسیارزشویاپیشنهادتغییرتوسطپیمانکار

آمدهاقتصادیبرعملکرد
مشاوران،پیمانکارانوتامین

.3مجازشمردنتطویلوتاخیردراجرایقراردادهاکهناشیازمسائلاقتصادیخارجازاراده

کنندگان

طرفقراردادبوده(باارائهمستنداتوتاییدمشاوروکارفرما)

*ماده 29شرایطعمومیپیماننشریه4311
*ماده 49شرایطعمومیپیمانهای PCو EPC
*دستورالعملسازمانبرنامهوبودجهبهشماره 357843مورخ
97/7/11
*دستورالعملسازمانبرنامهوبودجهبهشماره 101/137932مورخ
83/7/29
*بند 10ماده 30شرایطعمومیپیماننشریه4311
*ماده 8-1-64شرایطعمومیپیمانهای PCو EPC
*نامهشماره 1648/30مورخ 92/5/5وزارتنیرو

.4جایگزینیکاالیتولیدداخل(باحفظمشخصاتفنیقابلقبول)ویاکاالیخارجی(در
صورتامکانتولیدداخل)مشروطبهبررسیمشاوروتاییدکارفرمادرخصوص:رعایت ضوابط
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قرارداد،عدمکاهشکیفیتوقیمتکاالیجایگزیننسبتبهکاالیاولیه،عدمایجادتبعات
مالیخارجازضوابطقرارداد،عدمتغییرشرایطمناقصه

قانونحداکثراستفادهازتوانتولیدیوخدماتیکشوروحمایتاز
کاالیایرانی
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معاون وزیر در امور برق و انرژی به عنوان مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای ()1398/11/29
موضوع  /مساله

راهکار
.5مشروطنمودنبرگزاریمناقصهبهحصولاطمیناندستگاهاجراییازپیشبینی
منابعمالیدرمدتقراردادوقیدآندراسنادمناقصهبهمنطورممانعتازایجاد بار

ابالغموارداجراییبه

مستندات قانونی
*ماده 10قانونبرگزاریمناقصات
*ضوابطنامهشماره 11/393مورخ 98/1/21توانیر

مالیوافزایشتعهداتانجامنشدهدولت

منظورکاهشتاثیرشرایط
بهوجودآمدهاقتصادیبر
عملکردمشاوران،
پیمانکارانوتامین

.6پذیرشتاخیردرقراردادمشاورهوپذیرشتغییراتالزمدرمدتومبلغقرارداد(در
مواردیکهتاخیربهدالیلیخارجازقصورمشاوررخدادهباشد)

کنندگان
.7اصالحقراردادهایخدماتمهندسیونظارتکارگاهیبهطورهمزمانباتغییر در
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قراردادهایپیمانکاری(تعلیق،کاهشاحجامیاخاتمه)

*بند 2ماده 19و 20شرایطعمومیهمسانقراردادهای
خدماتمشاوره
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نامه تشکل های صنعت احداث انرژی به سران سه قوه ()1399/06/26
راهکار

موضوع  /مساله
ارائهپیشنهاداتیشامل:

الف:تصمیمگیریدربارهقراردادهایجاریدردستانجاماحداثوانرژی
نقشآفرینیکارآفرینانو
توسعهگرانبخش
خصوصیجهتفرآهم
آوریشرایطگذارازرکود
تورمیوجهشتولید
I
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.1دستهبندیپروژههایجاریاحداثوانرژیهروزارتخانهباتعییناولویتملیمنوطبهاتمامکاردرسال1399ویاحداکثرتانیمه
اولتاسال،1400تمرکزوتخصیصنقدینگیموردنیازبارویکرداستفادهحداکثریازتوانداخلیکشور.
.2صدورمجوزالزمبهدستگاههایاجرائیبرایتصمیمگیریمدیریتیدربارهدیگرپروژههایجاریونیمهتمامازقبیلنوسان

ارزی،تحریم،تکنولوژیوتجهیزاتخارجیوهمچنینمحدودیتوسختیناشیازهمهگیریکووید.19
.3خاتمهدادنبهسایرپروژههایخارجازمحدودهفوقبهاستنادشرایطفورسماژور(حوادثقهری)بدونآثارآن(اعمالماده48
شرایطعمومیپیمان،ویامواد 67و 69شرایط PCویا EPCوماده 22شرایطعمومیپیمانمشاوران).

ب:صدورمجوزالزمجاریسازیآزمایشیالیحهاصالحیمشارکتعمومیخصوصیوتجمیعامکاناتمشارکتیبرایتمام
پروژههایهدفدرقالباینقانونبمدت 3تا 5سال
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چالش ها و راهکارهای پیشنهادی
راهکارهای ارائه شده

مشکالت شناسایی شده
 )1بال تکلیفی قراردادها (عدم خاتمه قرارداد علی
رغم متوقف شدن)
 )2نامناسب بودن شرایط تعدیل مبلغ قرارداد با توجه
به شرایط اقتصادی
 )3شفاف نبودن شرایط تعدیل و شرح خدمات
 )4مشکالت ناشی از تاخیر و تطویل و عدم حفظ
قدرت خرید مطالبات بخش خصوی
I
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 )1ماده  48شرایط عمومی پیمان جهت خاتمه قرارداد
 )2ماده  29شرایط عمومی پیمان جهت تعدیل مبلغ قراردادها
حداکثر تا  25درصد
 )3تعدیل شرح خدمات و اندازه فعالیت ها مطابق با نامه
معاون وزیر در امور برق و انرژی (بند  2کاهش هزینه های
غیرضروری از طریق کاهش مقادیر و مهندسی ارزش و بند 4
جایگزینی کاالها)
تعدیل برنامه زمانی مطابق با نامه معاون وزیر در امور برق و
انرژی (بند  3مجاز شمردن تطویل و تاخیر در اجرای
قراردادها)
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درخواست ها و پیشنهادات سندیکای صنعت برق ایران

برای رفع چالش قراردادهای
پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی با شرکت های دولتی

I
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• طبق ماده  48شرایط عمومی پیمان ،کارفرما مجاز به خاتمه پیمان شده است مشروط به آنکه
تقصیری متوجه پیمانکار نبوده و کارفرما این تصمیم را بنا به مصلحت خود یا علل دیگر می گیرد.

چالشراهکارموجود

خاتمه
پیمان

• با توجه به اینکه تشخیص عدم قصورپیمانکار و نیز تصمیمگیری درخصوص مصلحت ،به عهده
کارفرما بوده و تشخص مصادیق آن فاقد وحدت رویه است ،و هچنین بدلیل تبعات منفی که خاتمه
قرارداد از منظر مالی و اجرایی برای کارفرمایان دارد ،لذا کارفرمای قرارداد بدون اعمال اختیار
حاکمیتی وزارت نیرو ،تمایلی به خاتمه پیمان ندارد.

• ایجاد کارگروهی ذیل وزارت نیرو جهت اعمال اختیارات حاکمیتی وزارت نیرو برای خاتمه قراردادها

راهکارجایگزین

• تدوین دستورالعمل مشخص برای شرایط خاتمه پیمان جهت نظام مند نمودن تصمیمگیری در
کارگروه و اولویت بندی قراردادهای هر پروژه براساس درجه اهمیت ،میزان پیشرفت فیزیکی و
اعتبار مورد نیاز برای خاتمه یا تکمیل
• مصون سازی کارفرمایان از تبعات منفی خاتمه پیمان ها
• شناسایی پیمانهای واجد شرایط خاتمه با تقاضای پیمانکار یا کارفرما و اعمال ماده  48پیمان
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• طبق ماده  29شرایط عمومی پیمان ،جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از 25
درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

چالشراهکارموجود

تعدیل
قرارداد

• باتوجهبهاینکهدردوسالاخیرتغییراتنرخارزوتورمدراقتصادایرانبیشاز 25درصدبودهاست
وتحریمهانیزشرایطتامینمواداولیهرادشوارنموده،تعدیلمبلغقراردادهاحداکثرتا 25درصددر
بسیاریازمواردراهگشانبودهومنجربهمتوقفشدنقراردادهامیشود.

• اصالح آیین نامه شرایط عمومی پیمان بخشنامه شماره  1088/102-842/54مورخ 1378/03/03
سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت افزایش سقف تعدیل قراردادها
راهکارجایگزین

• اصالح مفاد تبصره « »2مادهواحده اصالحیه تبصره « »80قانون بودجه سال ( 1356مصوب
 )58/11/03جهت افزایش اختیارات وزیر با اعمال تعدیل قراردادها متناسب با افزایش هزینه ها
• تدوین دستورالعمل تعدیل بیش از  25درصد و اعمال تعدیل
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• تامین اعتبار الزم جهت تعدیل قراردادها و پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران با حفظ قدرت خرید

