نگاهی بر قرارداد های مبتنی بر عملکرد
در صنعت نگهداشت
رضا آزادگان

مدیر فنی شرکت  Elitex Reliability Solutionsدر ایران

برًٍسپاری  #ادغام عوَدی

دس گزؿتِ بب تبکیذ بش تفکش ادغبم عوَدی دس هذیشیتً ،گْذاسی ٍ تعویشات تَػط ٍاحذ ّبی داخلی اًجبم هی
ؿذُ ٍ پیوبًکبساى خبسجی فقط دس ؿشایط صیش هَسد اػتفبدُ قشاس هی گشفتٌذ:
• عذم ٍجَد ظشفیت کبفی دس داخل ػبصهبى ٌّگبم افضایؾ تقبضب

• حجن پبییي فعبلیت ّبی ًت ،اهب تٌَع دس هْبست ّبی هَسد ًیبص
• عذم ٍجَد تخصص ّب ٍ تجْیضات الصم جْت اجشای ًتّ ،ضیٌِ ّبی هَسد ًیبص جْت ایجبد تَاًوٌذی ّب ببال ٍ

ٍجَد پیوبًکبساى صبحب صالحیت دس ببصاس

ًیاز بِ بررسی
بیطتر

اداهِ ٍضعیت
فعلی

هسیت رقابتی

برًٍسپاری

هٌْذسی هجذد

ًبَد هسیت

هاتریس تصوین گیری برًٍسپاری

غیر استراتژیک

استراتژیک

افسایص سرعت
تغییر در بازار

تغییر در استراتژی
عولکرد

• پیوبًکبساى تخصصی بِ ًؼبت ٍاحذ ّبی بضسگ (ٍدٍلتی) بب ػشعت ببالتشی تغییش هی کٌٌذ

• پیچیذگی تغییشات دس پیوبًکبساى تخصصی کوتش اػت ٍ پیوبًکبس خَد هؼئَل هذیشیت فشایٌذ ّبیؾ اػت

• کبسفشهب بجبی هذیشیت کل تغییشات دس ػبصهبى ،توشکضؽ سا بش هذیشیت ٍ بشٍص ػبصی قشاسداد ّب حفظ هی کٌذ

بشًٍؼپبسی هی تَاًذ فشصت ّبی جذیذی سا دس اختیبس ػبصهبى ّب قشاس دّذ؛ هعوَال هجوَعِ دالیلی بشای
بشًٍؼپبسی ٍجَد داسد؛ اص جولۀ هْن تشیي دالیل:
• هذیشیت ّضیٌِ ّب

• تغییشات دس اػتشاتظی
• دػتیببی بِ تَاًوٌذی ّبیی کِ دسٍى ػبصهبى دس دػتشع ًیؼتٌذ

• کبّؾ ّضیٌِ ّبی عولیبت دس فبص پبیبًی رخبیش
• ٍجَد ؿشکت ّبی هتخصص ٍ بْشُ ٍس دس بْشُ بشداسی بب ّضیٌِ پبییي ٍ اثش بخـی ببال

تغییشات ػیبػی ،اجتوبعی ٍ
اقتصبدی

سازهاى
اػتشاتظی
کؼب ٍ کبس

تغییشات
الضاهبت
ریًفعبى

تغییشات
الضاهبت ببصاس

بشٍص ػبصی هؼتوش
اػتشاتظی ّبی
دسٍى ٍ بشًٍؼپبسی

اػتشاتظی ّبی
عولیبتی

هذل برًٍسپاری هبتٌی بر تغییر در ضرایط )(ISO 37500
تغییشات تکٌَلَطیک

چِ چیسی را برًٍسپاری ًکٌین؟
• اهکبى دػتیببی ببلقَُ بِ هضیت سقببتی
• ایجبد ٍابؼتگی اػتشاتظیک

اها اضتباّات رایجی ٍجَد دارًذ.....

هسایای بالقَُ برًٍسپاری هَفق
• دسدػش کوتش
• کبّؾ ّضیٌِ کل
• اجشای کبس ػشیع تش ٍ بب کیفیت بیـتش

• دػتشػی بِ هتخصصیي خبسج اص ػبصهبى
• دػتشػی بِ تکٌَلَطی ّبی خبسج اص ػبصهبى
• اًعطبف پزیشی بیـتش ٍ دس ًتیجِ توشکض بیـتش بش هذیشیت داسایی ّبی فیضیکی

توشکض پیوبًکبس بش
افضایؾ دسآهذ

توشکض بش اقذاهبت بجبی عولکشد

تقببل بجبی هـبسکت

توشکض کبسفشهب بش
کبّؾ ّضیٌِ ّب

بشگضاسی هٌبقصِ بب سقببت هبلی

تصوین بِ جبیگضیي کشدى
پیوبًکبس

تالؽ پیوبًکبس بشای کبّؾ ّضیٌِ

کبّؾ ػشهبیِ گضاسی بشای
تَػعِ تکٌَلَطی ّبی ًَ

کبّؾ ػشهبیِ گضاسی بشای
تَػعِ ًیشٍی اًؼبًی

هذت کَتبُ قشاسداد
افت کیفیت ًگْذاؿت
ٍسٍد بیـتشکبسفشهب بِ جضئیبت

افت اًگیضُ ٍ ٍفبداسی پشػٌل

کبّؾ ػشهبیِ گضاسی بشای
تَػعِ تجْیضات
افت تَاًبیی ًیشٍ ّبی پیوبًکبس

خشٍج ًیشٍ ّبی تَاًوٌذ

اًَاع قرارداد ّای ًگْذاضت
اًَاع قشاسداد

ًَع ػشٍیغ
قشاسداد حجوی
Lump sum

هبتٌی بش عولکشد

دػتشع پزیشی
هحذٍدیت بَدجِ

فشٍؽ عولکشد

هبکضیون ًوَدى دسصذ
اؿتغبل داسایی
ّضیٌِ -خشٍجی

بؼتِ کبسی

پیچیذگی قشاسداد

سٍابط کبسفشهب  -پیوبًکبس

داًؾ ًگْذاؿت کبسفشهب

قرارداد ّای هبتٌی بر بستِ ّای کاری
• پبیِ ای تشیي ؿکل قشاداد
• کبسفشهب کل بشًبهِ سیضی ٍ کٌتشل سا بش عْذُ داسد
• کبسفشهب کٌتشل کبهل بش هفبّین اصلی ًگْذاؿت داسد

• کبسفشهب کٌتشل کبهل بش قطعبت یذکی داسد
• پشداخت بش اػبع تعذاد دػتَسات کبس ٍ یب حجوی

• هوکي اػت سابطِ ًضدیکی بیي کبسفشهب ٍ پیوبًکبس ٍجَد ًذاؿتِ ببؿذ
• ًیبص بِ تعشیف دقیق فعبلیت ّبی ًگْذاؿت (اٍسّبل ٍ PM ،ػبیش دػتِ بٌذی ّب)

قرارداد ّای هبتٌی بر عولکرد
• دػتشع پزیشی تَافق ؿذُ سا تضویي هی کٌذ
• تغزیِ پیوبًکبس اص بَدجِ بِ ًؼبت عولکشد
• ًیبص بِ ببصًگشی دٍسُ ای دس بَدجِ بشای ؿشایط پیؾ بیٌی ًـذُ
• تقؼین هؼئَلیت ّب ٍ دس ًتیجِ پیچیذگی قشاسدا ببالػت
• ًیبص بِ اًذاصُ گیشی پبساهتش ّبی عولکشدی هتعذد
• هعوَال پیوبًکبس هؼئَل طشاحی هفبّین ًگْذاؿت ،بشًبهِ سیضی ٍ کٌتشل (گبّی ًیبص بِ
تبییذ)
• هعوَال کبسفشهب بش طشاحی ٍ پبیؾ ؿبخص ّبی عولکشد توشکض داسد
• طَل بلٌذ قشاسداد

توشکض پیوبًکبس بش
افضایؾ دسآهذ

توشکض بش اقذاهبت بجبی عولکشد

توشکض کبسفشهب بش
کبّؾ ّضیٌِ ّب

عولکرد
هبتٌیبب بر
سقببت هبلی
قراردادهٌبقصِ
اًتخاب ٍبشگضاسی

ّضیٌِ
کبّؾهؼتوش
تالؽ پیوبًکبس بشای بْبَد

توذیذ ٍ افضایؾ هذت قشاسداد

تقببل بجبی هـبسکت
هذت کَتبُ قشاسداد

تصوین بِ جبیگضیي کشدى
پیوبًکبس

بشای
ػشهبیِ
پیوبًکبسبشای
گضاسی گضاسی
کبّؾ ػشهبیِ
تکٌَلَطیآٍسی
تَػعِداًؾ ٍ ًَ
ّبی ًَ

افضایؾ اعتوبد هتقببل
افت کیفیت ًگْذاؿت
افضایؾ
ٍسٍد بیـتشکبسفشهب بِ جضئیبت

افت اًگیضُ ٍ ٍفبداسی پشػٌل

تَػعِ
ػشهبیِبشای
کبّؾگضاسی
ػشهبیِ
بشای
گضاسی
اًؼبًیاًؼبًی
ًیشٍیًیشٍی
تَػعِ

تَػعِ
گضاسی بشای
گضاسی بشای
ػشهبیِػشهبیِ
کبّؾ
تَػعِتجْیضات
تجْیضات
پیوبًکبس
ّبیپیوبًکبس
ًیشٍّبی
تَاًبییًیشٍ
بْبَدتَاًبیی
افت

خشٍج ًیشٍ ّبی تَاًوٌذ

برای ایجاد ارزش افسٍدُ بیطتر در قرارداد ّای هبتٌی بر عولکرد
• تعشیف ؿبخص ّب عولکشدی هٌبػب ٍ هتٌبػب بب طشح کؼب ٍ کبس ٍ ّوچٌیي الضاهبت قبًًَی
• حضَس تین هذیشیتی ٍ تین ّبی ًگْذاؿت هختص ػبیت ٍ یکپبسچگی بب ػبیش پشػٌل کبسفشهب
• یکپبسچگی ػیؼتن ّبی ًشم افضاسی ًگْذاؿت ٍ هذیشیتی
• توذیذ قشاس داد بعٌَاى پبداؽ بْبَد عولکشد ٍ اتوبم آى دس اثش افت عولکشد
• ٍجَد ػیؼتن کبسآهذ حل اختالف
• هذیشیت بشٍکشاػی ٍ ایٌتشفیغ ّب

عذم ٍجَد زیر ساخت ٍ سیستن

قرارداد ّای
هبتٌی بر بستِ
ّای کاری

قرارداد ّای
هبتٌی بر عولکرد

بررسی (ٍ تذٍیي) استراتژی ّای ًگْذاضت
• هستٌذات استراتژی ًگْذاضت
• استراتژی ًگْذاضت خصَصی سازی ضذُ
• درًٍسپاری  /برًٍسپاری
استراتژی ًگْذاضت هبتٌی بر عولکرد
بررسی اعتبار پاراهر ّا ٍ ٍیژگی ّا
• استراتژی خذهات دٌّذُ
• استراتژی خذهات گیرًذُ
• الساهات عولیاتی
• ضرایط عولیاتی
• الساهات ًگْذاضت
• الساهات جغرافیایی
• فاکتَرّای خارجی

ایجاد ٍ تَسعِ
استراتژی ًگْذاضت
هیتٌی بر عولکرد

بررسی (ٍ تذٍیي) فاکتَر ّای عولکرد
• فاکتَر ّای حیاتی هَفقیت
• فاکتَر ّای از بیي برًذُ عولکرد
• هراکس ّسیٌِ

برًاهِ ّای اجرایی برای استراتژی
ًگْذاضت

پیگیری ارائِ سرٍیس ّای ًگْذاضت ٍ
ارزیابی هجذد استراتژی ًگْذاضت

با تشکر از همراهی شما
r.azadegan@elitexreliability.com

