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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

  اجرائیی   دستگاههایاجرای مصوبه بیست و ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو مبنی بر ارائه پیشنهاد در خصوص قراردادهای پیمانکاری

 حوزه ساختمانی و تاسیساتی با فعاالن اقتصادی 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

  )شد: زیر در جلسه مطرحمطالب  دستگاههای اجرائی با فعاالن اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونیقراردادهای پیمانکاری  در خصوصالف 

رد قراردادهای ارائه پیشنهاد در مویکی از وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  1390قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب  11مطابق بند چ ماده 

 است. اراردادهقل در این دستگاههای اجرائی با فعاالن اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقاب

بخش  که کارفرمای وده بنحویبدرمناقصاتی که توسط شرکتهای عمرانی کاردولتی برگزارمی گردد اکثر قریب به اتفاق قراردادها  کامال یک جانبه بخش خصوصی معتقد است که 

 قرارداد را دارد .دولتی درهرزمان و به هردلیل امکان فسخ قرارداد،  ضبط ضمانتنامه ویاجریمه طرف 

دستمزدها و امثالهم دیده درقراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی بخش دولتی هیچگونه تمهیدی برای جبران افزایش نرخها مانند نرخ ارز، فلزات ، 

ردادها را امضا می نماید و با قبول کلیه ریسک های مربوطه وارد مناقصه و نمیشود وطرف قرارداد با توجه به شرایط حاکم و نبودن کار اجرایی برخالف میل باطنی اینگونه قرا

فزایشات اخیر نرخ ارز و تاثیر آن بر  ط قرارداد می گردد .بولی باافزایش نرخ ها قطعا بامشکل مواجه شده و در بسیاری از مواقع منجر به ضرر و زیان و فسخ و ض .قرارداد میشود
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 مصرفی در قرارداد ها جبران نگردیده و موجب تضعیف و ورشکستگی پیمانکاران می گردد. فلز و سایر اقالم تولیدی و

 برخی از موارد طرح شده در جلسه به قرار زیر است:

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 34پیگیری تدوین سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه موضوع ماده -1

برنامه های توسعه کشور این موضوع  قانون احکام دائمی 34قانون برنامه پنجم توسعه کشور موضوع نظام فنی و اجرایی طرح گردید که اجرا نشد. در نهایت در ماده  214در ماده 

ای با های سرمایهک داراییکارآمدی و اثربخشی طرحهای تملمنظور افزایش دولت موظف است به. قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  34مجدداً مطرح شد. در ماده

حاظ دجه کشور موظف است با لالف . سازمان برنامه و بو ( قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:44های کلی اصل چهل و چهارم )رعایت قانون نحوه اجرای سیاست

غ ین نظام ابالار چهارچوب درا تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز « سند نظام فنی و اجرائی کشور»سال از تاریخ ابالغ این قانون موارد زیر ظرف مدت یک

ی و دآور، پیدایش، پدیها( مربوط به مدیریتاسناد )مقررات، ضوابط و دستورالعمل  ها و فرآیندها و. نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه1 شود:می

 های ساخت و ساز باشد.گذاری و پروژهطرحهای سرمایه  برداریبهره

کنند، در این سند اده میشور استفهایی که از وجوه عمومی ککنندگان همه طرحها و پروژهقواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین

 لحاظ شود.

( قانون برنامه 31استناد ماده ) ریزی کشور و بهسازمان مدیریت و برنامه 1384تیر  26مورخ  72293/101بنا به پیشنهاد شماره  1385فروردین  20مورخ وزیران در جلسه هیئت 

فنی و اجرایی ظام ایران نو اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی  -1383مصوب -چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 کشور را تصویب نمود

هر یک از دستگاههای اجرایی مراکز متعدد تشخیص صالحیت مختص به خود را  اجرا نمی شود.  85بخش خصوص معتقد است که بخش عمده ای از نظام فنی و اجرایی سال 
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 ران و مشاوران با تعدد تشخیص صالحیت مواجه هستند.دارند مثال وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و .... و پیمانکا

ع بندی نظرات تشکلها می باشد. نتیجه بحث و بررسی وجم1375جمعبندی و اصالح شده است و جایگزین شرایط عمومی پیمان  94شرایط عمومی پیمان جدید که در سال  -2

 روی نداده است.  هنوز این مهمسال  2و بخش خصوصی می باشد و منتظر ابالغ از سوی جناب آقای دکتر نوبخت می باشد. این در حالی است که پس از گذشت بیش از 

 ت و .....رز، نرخ فلزااایش نرخ اعمال و اجرای تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های جبرانی و حمایتی از پیمانکاران در قراردادهای عمرانی همانند بخشنامه جبران افز-3

.) به عنوان ظر نمی گیرندنهنده در دین موضوع، در شرایط خصوصی پیمان این تغییرات توسط پیمان متاسفانه کارفرمایان با علم به موضوع تغییرات نرخ و بخشنامه های پیرامون ا

 ها لحاظ نمی گردد(سازمان برنامه و بودجه کشور در قرارداد 29/09/1395ارز در پیمان های ریالی مورخ  مثال بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت

 .عهدات می شودتدم انجام مت مناسب در برگزاری همه مناقصات و پرهیز از واگذاری کار به قیمت صرفاً پایین که منجر به تبعات بعدی و عاجرای بخشنامه دامنه قی -4

  د.شر می بااین بخشنامه اجرا نمی شود و همچنان مناقصات به پایین ترین قیمت واگذار می گردد و تبعات بعدی آن سالها گریبانگیر کارفرما و پیمانکا

 ی کارعیین و ابالغ به موقع بخشنامه های تعدیل و مابه التفاوت در قراردادهای دولتی و پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران در حین اجرات -5

ی گردد و بعد وقع ابالغ نم به ممعموالً بخشنامه های متعددی در خصوص تعدیل، مابه التفاوت، ارز، فوالد، سیمان و .... وجود دارد اما بخش خصوص معتقد است این بخشنامه ها

مه تمام باقی اً فعالیت نیده و بعضشاز یک سال از اتفاق غیر منتظره)به عنوان مثال افزایش نرخ ارز( ابالغ می گردد که در طی این یکسال پیمانکار با مشکالت متعددی مواجه 

 خواهد ماند.

 دگی به پرونده های قضائی در محاکماصالح روش حل و فصل دعاوی و تخصصی کردن روش رسی-6

در صورت مواجه با مشکل، اگر طرح عمرانی باشد باید مطابق ضوابط فنی شوراهای استان، در کارگروه  سالها است که  بخش خصوصی در این مورد ابهامات و مشکالتی دارد.

از، شهرداری و ....( کارگروه پیمان ورود پیدا نمی کند و مسیر محاکم را طی می نماید که در صورتی که طرح غیر عمرانی باشد) بعضی از قراردادهای نفت، گ پیمان طرح شود.
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در این زمینه را دارا نمی باشند بخش خصوصی معتقد است، در این زمینه بعضاً قضات محترمی که رای می دهند و یا افرادی که کارشناسی موضوع را انجام می دهند، تسلط الزم 

 می گردد که سالها پیمانکار را با مشکل مواجه می سازد.و تصمیماتی اتخاذ 

رت غیر موارد به صو در برخی جلوگیری از افراط و تفریط ها در بحث داوری در قراردادهای دولتی که بعضاً به نحو یکطرفه و خارج از عرف تعیین داور می نمایند و یا-7

 کارشناسی در این مهم تعیین روش می نمایند.

مان اختالف زیست.زیرا در نعادالنه  در قراردادها ذکر می شود در زمان اختالف بین کارفرما و پیمانکار داور مورد نظر کمیسیون خاص می باشد که نحوه تعیین داوراغلب اوقات 

 ود.شر نظر گرفته راردادها دمرضی الطرفین در قپیشنهاد می گردد داور   و مراجعه پیمانکار به مراجع قضایی بدلیل تعیین داور در قرارداد امکان رسیدگی وجود ندارد.

های صی تمام دستگادر چارچوب بودجه های تخصی: نظام فنی و اجرایی موضوع تشخیص صالحیت دستگاههای اجرایی در انجام قراردادهای عمرانی 10-5اجرای بند   -8

وقی و نه تخصصی ا نه بدنه حقین دستگاههدر صورتیکه بسیاری از ا اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند.اجرایی و یا شرکتهای دولتی به عنوان کارفرما، با پیمانکاران بخش خصوصی 

 در زمینه قراردادهای دارند و این موضوع در فرآیند اجرای کار مشکالتی جدی برای پیمانکاران به وجود می آورد.

نیرو،  هم نظیر نفت،انه های مخهم اکنون تقریباً تمامی وزارت : جرایی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی(تعیین مرجع واحد برای تشخیص صالحیت پیمانکاری در دستگاهای ا-9

الحیت صازمان تشخیص سز چندین بهداشت، رفاه و تعاون و ..... اقدام به تشخیص صالحیت با دستورالعمل های گوناگون می نمایند و یک پیمانکار برای انجام فعالیت باید ا

ید صالحیت شده است، که تحت شرایط سخت و طی نمون مسیر دشوار از سازمان برنامه تای 1خصوصی معتقد است در برخی موارد شرکت پیمانکاری دارای رتبه  بخش شود.

 می نماید. ا ایجادرفساد  دوباره جهت دریافت فعالیت های پیمانکاری توسط وزارتخانه های دیگر تشخیص صالحیت مجدد می گردد. لذا این امر زمینه ایجاد رانت و

 (1394/90/22مهوری ریاست ج جبران خسارت تاخیر پرداختی به پیمانکار و پیش پرداخت از طریق اجرایی شدن آیین نامه تنظیم معامالت دولتی) ابالغ معاون اول محترم-10

باید در اسناد  -1383مصوب  -( قانون برگزاری مناقصات 10آیین نامه تنظیم معامالت دولتی: ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه گزار )کارفرما( که طبق بند )ب( ماده )11ماده 
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سالمی ایران تعدیل و پرداخت می گردد. سازمان مدیریت و برنامه مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری ا

 تهیه و ابالغ نماید.ریزی کشور، نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان )مجاز شمردن تأخیر تحویل مورد معامله( با لحاظ پرداخت ضمان تأخیر تعهدات مالی کارفرما را 

 در حال حاضر این موردآیین نامه اجرایی نمی شود

و پیمان از  ند ارجاع کارر اسناد فرآیدتضمین پیش پرداخت: میزان پیش پرداخت از پانزده درصد تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید  6ماده بند پ 

 سوی کارفرما پیش بینی و قید شود.

 است بخش هایی از این آیین نامه اجرا نمی شود.بخش خصوص معتقد  بخش خصوصی معتقد است بعضاً پیش پرداختی صورت نمی گیرد.

 اصالح موادی از شرایط عمومی پیمان-11

ه پیمان ان بگیرد خاتمه خاتمه پیمبهرگاه پیش ازاتمام کارهای موضوع پیمان،کارفرمابدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکارباشد،بنابه مصلحت خودیاعلل دیگر،تصمیم  :48حذف ماده 

است دراین  آنها موجب بروزخطریا زیان مسلم روزباشدبه پیمانکارابالغ می کندکارفرماکارهایی راکه ناتمام ماندن 15آماده کردن کارگاه برای تحویل که نبایدبیشترازراباتعیین تاریخ 

 ماید.نرگاه راآماده تحویل ابالغ تعیین می کندومهلت بیشتری به پیمانکارمی دهد تاپیمانکار بتواند درآن مهلت این گونه کارهاراتکمیل کندو کا

 گانه فسخ پیمان از سوی کارفرما 13موارد  :46اضافه نمودن تبصره به ماده 

 ه جبران خسارت شود.یا فسخ پیمان بر خالف مقررات بوده است، سازمان دولتی باید م ب 46تبصره: چنانچه بعد از رسیدگی قضایی یا داوری مشخص شود اعمال ماده 

 رامون نحوه شرایط داوری که تماماً یکطرفه می باشدپی :53اصالح ماده 

 %10به  %25پیرامون افزایش نرخ و تغییر آن از  :29اصالح ماده 

است ... کارفرکا مکلف  ”به جمله “ داردکه به منظورتقویت بنیه مالی پیمانکار،مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکارپرداخت کند. کارفرماموافقت“ جمله  :36اصالح ماده 
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 اصالح شود.“

  

 مصوبات:جمع بندی و

مهلت  مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 پیگیری

وصی شهای خصدستگاههای اجرائی با فعاالن اقتصادی بخپیشنهادات ارائه شده در خصوص قراردادهای پیمانکاری  1

  و تعاونی

ههای دستگا قراردادهای تنظیمی بین بخش خصوصی وضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در اپیرامون تر

کسب و کار بحث و  یطر محتمقانون بهبود مس 11عمرانی کار دولتی، با عنایت به وظایف  و اختیارات ناشی از بند چ ماده 

 که بهودند طرح نممبویژه نمایندگان بخش خصوصی، مشاورین بانکی اتاق، دفتر داوری اتاق نکاتی را تبادل نظر شد. اعضا 

 اتفاق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید و مقرر شد موضوع در شورای گفتگو طرح گردد.

 اقب آناز آن جا که یکی از مشکالت بخش خصوصی عدم تفویض اختیار استانی در خصوص تنظیم قراردادها و متع-1 

نظیم تفویض اختیار هزینه هایی است که متحمل بخش خصوصی می شود، لذا استانداری محترم طی مکاتباتی لزوم ت

 یند.ری نماقراردادهای پیمانکاری به ادارات کل و شرکتهای دولتی استانی را از طریق وزارتخانه های ذیربط پیگی

استانداری محترم طی نامه ای به کلیه دستگاههای عمرانی کار استان و شرکتهای دولتی ابالغ نمایند تا ضمن رعایت قوانین -2
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قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قراردادهای مربوطه را به نحوی تنظیم نمایند تا  11چ ماده  و مقررات در چارچوب بند

 حقوق طرفین رعایت گردد.

ها د قراردادت و عقکلیه دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها موظف گردند که در مناقصا-3

قصه و یا گزاری منامان برخصوصاً موارد شاخص مانند ارز، قلز، دستمزد و ...( نسبت به ز الزاماً نحوه جبران افزایش قیمت ها)

 عقد قرارداد منظور نمایند.

ین رند، در اران داسازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان نماینده دولت، با توجه به اشرافی که به موضوعات پیمانکا-4

گیرنده  پیمان دل نظر نموده و نهایتاً داور مرضی الطرفین پیمان دهنده وخصوص با بخش خصوصی و دولتی همکاری و تبا

  باشد.

ائمی توسعه مکلف به قانون احکام د 34دستگاهای اجرایی تا زمان تدوین و ابالغ سند نظام فنی و اجرایی منطبق بر ماده -5

 ان باشند.هیأت  محترم وزیر 1385/04/20هـ مورخ 33497ت/2339اجرای نظام فنی واجرایی موضوع تصویب نامه شماره 

ریت و ان مدیفرآیند اجرای تعیین صالحیت پیمانکاران در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه و صرفاً توسط سازم-6

 برنامه ریزی انجام شود و از پراکندگی خودداری شود.

 عه تسریع شود.قانون احکام دائمی توس 34ماده همچنین در تدوین و ابالغ  سند نظام فنی و اجرایی کشور منطبق بر -7

  قرار بر ابالغ آن بوده است. 1394پیگیری ابالغ شرایط عمومی پیمان جدید که از سال -8

اعمال و اجرای تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های جبرانی و حمایتی از پیمانکاران در قراردادهای عمرانی همانند -9
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 ارز، نرخ فلزات و ..... بخشنامه جبران افزایش نرخ

به  ن که منجر پاییاجرای بخشنامه دامنه قیمت مناسب در برگزاری همه مناقصات و پرهیز از واگذاری کار به قیمت صرفاً-10

 تبعات بعدی و عدم انجام تعهدات می شود.

نکاران لبات پیماع مطااخت به موقعیین و ابالغ به موقع بخشنامه های تعدیل و مابه التفاوت در قراردادهای دولتی و پردت-11

 در حین اجرای کار

 اصالح روش حل و فصل دعاوی و تخصصی کردن روش رسیدگی به پرونده های قضائی در محاکم -12

رف تعیین عرج از جلوگیری از افراط و تفریط ها در بحث داوری در قراردادهای دولتی که بعضاً به نحو یکطرفه و خا -13

 ا در برخی موارد به صورت غیر کارشناسی در این مهم تعیین روش می نمایند.داور می نمایند و ی

 عمرانی نظام فنی و اجرایی موضوع تشخیص صالحیت دستگاههای اجرایی در انجام قراردادهای 10-5اجرای بند  -14

 یزی(تعیین مرجع واحد برای تشخیص صالحیت پیمانکاری در دستگاهای اجرایی) سازمان مدیریت و برنامه ر -15

غ ولتی) ابالامالت دجبران خسارت تاخیر پرداختی به پیمانکار و پیش پرداخت از طریق اجرایی شدن آیین نامه تنظیم مع -15

 (1394/09/22معاون اول محترم ریاست جمهوری 

، 53ح ماده ، اصال46، اضافه نمودن تبصره به ماده 48حذف ماده همچون  موادی از شرایط عمومی پیماناصالح -16

 36، اصالح ماده 29اصالح ماده 
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