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 در بخش عمومي « تشكيل قرارداد دوره»جايگاه و كاركردهاي 

مشاركت »دادهاي رو قرا« قانون برگزاري مناقصات»)نگاهي به 

 «(عمومي و خصوصي

 

 

 

 

 

 

 چكيده

گيري در رابطه با معامالت و قراردادهاي دولتي وجود دارد، هايي كه در محافل تصميميكي از چالش

گيري است. اين موضوع اخيرا در فرايند تصميم «دوره تشكيل قرارداد»طور خاص هفرايند عقد قرارداد و ب

درباره اليحه مشاركت عمومي خصوصي در مجلس شوراي اسالمي اهميت بيشتري پيدا كرده است. 

 رو واكاوي نقش و اهميت اين موضوع ضرورت دارد.ايناز

در  دهند.مي را تشكيل عمر قرارداد دورهتدوين، تشكيل و اجراي قرارداد، درمجموع  سه دوره

هاي آنها و نيز ميزان شفافيت تركيب تعهدات قراردادي، شروط پايه و چالش« تشكيل قرارداد دوره»

شود. تر و ميان دو طرف سنجيده ميصورت واقعيبراي خود( بهتعهدات هر طرف )براي ديگري و حتي 

بود، پس از  شدهنگاشته «( تدوين دوره» )نتيجه قرارداد بالقوهدرنتيجه حقوق هريك از طرفين كه در 

« تشكيل دوره»بررسي، اصالح يا بهسازي احتمالي و پذيرش تعهدات و حقوق متقابل طرفين، در پايان 

 يابدراه مي« اجراي قرارداد دوره»بعدي يعني  به دوره«( تشكيل دوره» )نتيجه شده امضاقرارداد و در 

 شود: رعايت دباي اصلقرارداد، دو  تشكيل دوره در

 برسد. خريدار قبولقابلحد مورد نظر به هايويژگي داراي محصولِبه  دستيابياحتمال  .1

 1.برسد قبولقابلحد به «بهينه اياندازه( از قيمت) هزينه نشدن بيشتر» احتمال. 2

 2دو احتمال است. همين، سنجش «قرارداد تشكيل دوره» مشروعيتو  كفايت كليد ديگر بيان به

صورت عادالنه و مشروع اجرا شود، در كنار دو اقدام فوق، سه كه اين سنجش يا مسابقه، بهبراي آن

 اقدام مكمل ديگر نيز الزم است:

قرارداد( از فرصت تشكيل  هاي بالقوهاشخاص واجد شرايط )طرف منظور آنكه همهبه فراخوان:الف( 

پيشنهادها،  در سوي ديگر با گسترش دامنهاين قرارداد و امكان شركت در مسابقه اطالع بيابند و 

 احتمال انتخاب بهينه براي خريدار نيز افزايش يابد.

                                                           
تشكيل قرارداد  قع نوعي مديريت مخاطرات در دورهشود، درواقبول انجام ميمنظور رسيدن به احتمال قابلاين اقدامات كه به. 1

 است.

 مثال: رايكرد. ببيانتوان گرچه آنها را با الفاظ ديگري نيز مي، مهم، توجه به اين دو مفهوم بنيادي يا كليدي است. 2

 .)طبق الفاظ ذكرشده در قانون( «قرارداد و ضمايم آن»هاي قرارشده در احتمال دستيابي به محصول واجد شرط. 1
 )طبق الفاظ ذكرشده در قانون(. «كمترين قيمت متناسب»احتمال دستيابي به قيمت بهينه يا . 2
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پذير شدن شرايط بينيو پيش وستد اطالعات براي شفافداد سازي:وشنود و شفافگفتب( 

 .اجرا( رو و نيز قرارداد آينده )بخشي از مديريت مخاطرات دوره پيش مسابقه

اعالن معيارهاي نهايي و روش نهايي ارزيابي  سازي و اعالن معيارها و روش مسابقه:نهاييج( 

 شده.نهايي اعالمنظور پايبندي به معيارها و روشبه

نيز دارد كه « فراخوان»تر از تر و كليديتشكيل قرارداد نكات و دقايقي بسيار مهم دوره

مقننه و نيز وجوه و منابع  تا از حقوق قوه الزم است قانونگذار به آنها توجه و حساسيت نشان دهد

 باشد. درستي پاسداري كردههمردم و بخش عمومي ب

 ترتيب عبارتند از:اين اصول و حدود قانون به

 دسترسي برابر به اطالعات قرارداد و پروژه )شرايط اجراي تعهدات(،. 1

 اطالعات پروژه و نقايص احتمالي اطالعات، امكان پرسش و درخواست توضيح و تشريح درباره. 2

 گيري آن،هاي ارزيابي و اندازهها و انتظارات بخش عمومي و روشاعالن شفاف و مستند خواسته. 3

اعالن شفاف و مستند تعهدات بخش عمومي و نيز ضمان تأخير تعهدات بخش عمومي در برابر . 4

 طرف ديگر )طرف معامله(،

بخش  كنندگان )طرف معاملههاي ارزيابي تأمينپذير شدن معيارها و روشبينيشفاف و پيش. 5

 عمومي( و پيشنهادهاي آنان،

ها و انتظارات خود )احراز مرغوبيت كاالها خواسته حصول اطمينان از دستيابي بخش عمومي به. 6

 و خدمات(،

ضروري وجوه يا منابع عمومي )پرهيز از پرداختي حصول اطمينان از جلوگيري از پرداخت غير. 7

 بيش از قيمت بهينه(،

احراز درست توان طرف قرارداد بخش عمومي در قراردادهايي كه مرغوبيت محصول در گروي . 8

مندي خريدار، در گروي تداوم رفتار و عهدات طرف قرارداد است )قراردادهايي كه تداوم بهرهتوان انجام ت

 كننده است(،پذيري تأمينتعهد

هاي هاي پيشنهادي و انتخاب بهترين گزينه طبق معيارها و روشارزيابي پيشنهادها يا بسته. 9

 شده،اعالن

 قبلي، شدهانعقاد قرارداد با روش و شرايط اعالن. 10

 .يندامنظور اصالح فرامكان اعتراض به انحراف يا خطاي احتمالي در مقاطع باال، به. 11
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 مقدمه

به ن آورد است كه روياي و پيچيده رشتهمعامالت بخش عمومي به حسب ماهيت، يك تخصص ميان

مدت تصميمات آن نيازمند نگرشي جامع و گسترده و با لحاظ كردن آثار گسترده و بلندمسائل  آن و حل

عالوه است. به هاي حكمرانيافزايش قابليتاي براي رشتههاي مياناست. اين نگرش نيازمند بررسي

 جوامع و نظامات اداري و اجرايي درك ضرورت پيوستگي در مسير توسعهاين رويكرد نيازمند 

ز هست. اعمال تغييرات بدون توجه به بستر و مسير قانوني كشور صحيح نيست. جزءنگري و آنها ني

گرايي افراطي را جايگزين ارزيابي عقالني تجارب ديگران برخورد تقليدي يا اقتباسي )كه گاه ترجمه

 اي است كه بايد از آن پرهيز كرد.سازد( مخاطرهمي

مديريت معامالت بخش مسير عقالني و قانوني  عهدر تداوم و توس« قانون برگزاري مناقصات»

تواند است. چنين قانوني فقط با دانش، دقت و درايت كافي مي طراحي و تصويب شده عمومي كشور

ها، تجارب و دستاوردهاي گذشته و تحميل بهبودهاي پياپي، بهسازي شود. ناديده گرفتن تالش در چرخه

 كرد.بايد از آن پرهيز  بزرگي است كه هاي پياپي مخاطرهشوك

اي نيست. اين از اصالحات دوره« قانون برگزاري مناقصات»نيازي ي بيامعنالبته بيان اين دقايق، به

در همچنين  1.است PDCAدمينگ يا  معروف به چرخه قانون نيز مانند هر قانون ديگر، نيازمند چرخه

بايد بادقت و  -ازجمله قانون برگزاري مناقصات  -متون قانوني كنار توسعه و بهسازي دقيق و عالمانه

 ، اقدام كرد.هاي اجرايي دستگاه اداري و اجرايي كشورظرفيت توسعهجديت به 

هاي مهم دوره عمر قرارداد پرداخته عنوان يكي از گامدر ادامه ابتدا به معرفي دوره تشكيل قرارداد به

هاي دوره تشكيل د. در بخش بعدي اهم گامشومي و سپس اين دوره در كل دوره عمر قرارداد جانمايي

به  هاد. درنهايت برخي انتقادشوقرارداد شرح داده شده و سپس اهميت و كاركرد اين دوره بررسي مي

 دوره تشكيل قرارداد در قانون برگزاري مناقصات مطرح شده و ميزان صحت آنها بررسي شده است.

  

                                                           
« چرخه دمينگ»آن  دهندها توجه به نام دانشمند پيشنهاداست كه ب Plan- Do – Chek - Actمخفف  PDCA . چرخه1

نامند )برخي مترجمان نيز مي Continual Improvementيا « بهبودهاي پياپي چرخه»شود. اين چرخه را نيز ناميده مي

ها مركز پژوهش 14821 به اين ترجمه در گزارش شماره« بهبود پياپي»اند. دليل فني ترجيح ترجمه كردهبهبود مستمر ترجمه
 بيان شده است(.
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 تشكيل قرارداد معرفي دوره. 1

ي بخش عمومي كشور، در آغاز خريدار )دستگاه يا سازمان بخش هادستگاهها يا ي خريدهاي سازمانبرا

امكان ثانياً داند و اقتصادي مياوالً عالوه آنچه سازد و بهعمومي( بايد آنچه نياز دارد را روشن و مستند 

 سازد تا در اصطالح داده و ستاندهپرداخت آن )در برابر تأمين نيازهاي خودش( را دارد نيز روشن و مستند 

ها يا نيازها، خواسته اين خريد برايش مشخص و روشن شود. سند حاصل از اين تالش كه از يك سو مجموعه

است و ازسوي  محصول را روشن و مستند ساخته كنندهحقوق خريدار محصول )كاال يا خدمت( در برابر تأمين

« قرارداد»است،  هكردهايش را روشن و مستند بابت تأمين خواستهپذيري خريدار هاي تعهدديگر ظرفيت

كاالها يا  زماني كه خريدار به شناسايي حقوق و تعهدات دو طرف قرارداد )خريدار و فروشنده ناميم. دورهمي

دوين ت دوره»پردازد، اجزاي اين حقوق و تعهدات مي ساختن و تدوين رابطه خدمات( و تا حد امكان، روشن

االصول درون سازمان يك طرف قرارداد )مثالً خريدار( و علي« تدوين قرارداد دوره»شود. ناميده مي« قرارداد

گيري از سازوكارهايي با بهره« تدوين قرارداد دوره»شود. انتظار آن است كه در بدون حضور طرف ديگر طي مي

 1دقت و رعايت الزامات قانوني نگارش شود.و عادالنه طراحي و سپس با درستي به اثربخش، قرارداد

و «( سازمانيدرون»)درون سازمان يك طرف قرارداد يا در اصطالح « تدوين قرارداد دوره»پس از 

شكل بهينه يا  2.است« تشكيل قرارداد دوره»)ميان دو طرف قرارداد(، « اجراي قرارداد دوره»پيش از 

با نيازها يا انتظارات طرف ديگر و نيز  3،دو طرف قرارداد« تشكيل قرارداد دوره»مطلوب آن است كه در 

قرارداد، نقاط ابهام در نيازها  هاي آن طرف آشنا شوند. در اين دوره، دو طرف بالقوهبا امكانات و توانايي

                                                           
گيرد؛ اما كننده خدمت يا كاال صورت ميدر طرف تأمين« تدوين قرارداد». البته بايد توجه داشت كه در برخي موارد نيز عمده 1

 آورد.نميقراردادي پديد  اين موضوع تغيير اساسي در رويكرد و تحليل مسئله كنوني يعني توجه به جايگاه و كاركرد سه دوره

 است:و نسبت آن با مفاهيم مشابه، در زير آمده« تشكيل قرارداد». برخي از سوابق كاربرد اصطالح 2

  «( ـ به19ماده)رسانی مناقصات موضوع نفعان ... پایگاه ملی اطالعمنظور ایجاد شفافيت و امکان رقابت همه ذی
سانی جامع معامالت بخش عمومی توسعه و ارتقا دهد. ... کليه معامالت ر( قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطالع23)ماده

از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد که نمتوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غيره را اعم از ای
زمانی که برای همه واجدان ... در  ها تشکیل و منعقد شده باشددیگر روشعدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا 

قرارداد، ... حسب مورد تغييرات بعدی حجم و  پس از انعقادکند، به اطالع عموم برساند. همچنين شرایط، فرصت برابر فراهم
 ([1390وكار)مصوب بهمن قانون بهبود مستمر محيط كسب /19« ]...نماید. های آن را اعالنمبلغ اصل قرارداد یا الحاقيه

  «قانون برگزاري مناقصات  ي، در اجرايهاي قراردادو طرف گران يا داوطلبانتحکيم تعهدات مناقصهف: هد -الف– 

معامالت با موضوع خريد  از طريق تنظيم تضامين الزم براي – 1349مصوب  – نامه معامالت دولتيقانون آيين و - 1383مصوب 

ازجمله قراردادهاي خريد خدمات ...  ارجاع كار و تشكیل آن معامالت انواع کاالها و خدمات و نيز ]تنظيم تضامين الزم براي[
 آتمد[/1]الف/«  آالت ... و ديگر انواع كاال و ...و خريد ماشين

   «کارفرما با اشخاص مانند مناقصه، مزايده و ترك  اقدامات قانوني براي انعقاد قرارداديند ارجاع كار: مجموعه افر -چ
 آتمد[/2]چ/« تشريفات يا عدم الزام به آن.

  «منظور ، بهيند ارجاع كار و انتخاب شدن براي معاملهاپس از فرتضمين انجام تعهدات: تضميني است كه اشخاص  -خ
 آتمد[/2]خ/« فرما بسپارند.به كار قبل از انعقاد قرارداداثبات پايبندي به انجام تعهدات خود بايد 

  « فرایند ارجاع کار، فرایندی است که بخش گویندمی« ارجاع کار»فرایند تشکیل قراردادها در بخش عمومی را .
کند. این فرایند، مقررات مخصوصي دارد. اگر مراحل فرایند کند و با وي قرارداد امضا میعمومی، طرف معامله مناسب را پيدا می

پول یا ممکن است  دست نيايدمحصول مناسبي بهيا  با شخص مناسبی قرارداد بسته نشودشود ممکن است درستی طی نبه
ها تأمل کنند و براي آن گام قراردادها« فرایند تشکیل»دراست که ها موجب شده. همين دغدغهاضافی در قرارداد پرداخت شود

تشکیل »فرایند شود. لذا گفته مي قرارداد« تشريفات تشكیل»ها و روندها، در اصطالح و روندهايي در نظر بگيرند كه به اين گام
 باید رعایت شود.  دارد که الزاما  « تشریفاتی»، در بخش عمومی« ارجاع کار»یا « قرارداد

دو طرف بالقوه « » منظور از طرفين قرارداد»اند، درواقع رارداد و طرفين قرارداد، قطعي نشده. چون در اين زمان هنوز متن ق3

 است.« قرارداِد آينده
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صورت لزوم به  ند؛ حتي دركنراي يكديگر روشن ميهاي( خود را بهاي )آوردهها( و توانايي)خواسته

پردازند. در هاي خود و حتي شايد بهسازي آنها ميبازنگري نيازها يا انتظارات و نيز امكانات و توانايي

هاي آنها و نيز ميزان شفافيت تركيب تعهدات قراردادي، شروط پايه و چالش« تشكيل قرارداد دوره»

شود. تر و ميان دو طرف سنجيده ميصورت واقعيي و حتي براي خود( بهتعهدات هر طرف )براي ديگر

بود، پس از شده نگاشته «( تدوين دوره» يجه)نت قرارداد بالقوهدرنتيجه حقوق هريك از طرفين كه در 

« تشكيل دوره»بررسي، اصالح يا بهسازي احتمالي و پذيرش تعهدات و حقوق متقابل طرفين، در پايان 

يابد. راه مي« اجراي قرارداد دوره»بعدي يعني  به دوره«( تشكيل دوره» )نتيجه شده رداد امضاقراو در 

 1،انداست و هر دو طرف آن را پذيرفته پذير و شفاف شدهبينياين قرارداد كه بهسازي، روشن، پيش

 2تعامل طرفين خواهد بود. مبناي ادامه

، باز هم احتمال دارد كه نكات «تدوين قرارداد دوره» شايان توجه است كه حتي در بهترين شرايط

تشكيل  دوره»يافت.  هاي آينده انتقال خواهدهايي باقي بماند كه طبيعي است به دورهمغفول يا چالش

د. درواقع كنيات مغفول را روشن يا كامل ئتدوين، برخي از اين جز عنوان مكمل دورهتواند بهمي« قرارداد

كردن تر باشد، كاركرد شناسايي يا نماياندادش ناقصدرستي پيموده نشود و برونتدوين به هرچه دوره

 3.شودبيشتر مي -تشكيل  نسبت به ديگر كاركردهاي دوره –تشكيل  تدوين در دوره هاي دورهكاستي

اشت كه هايي وجود خواهددتشكيل، باز هم نكات و چالش به همين ترتيب حتي در بهترين شرايط دوره

هاي پيشين نياز به مديريت عنوان مكمل دورهاجرا نيز به نمايد. يعني دورهاجرا رخ مي تنها در دوره

برخي نكات يا رخدادهاي تازه خواهدداشت. خالصه آنكه هدف از شناسايي و مديريت اين سه دوره، 

مان و مديريت دامنه و افزايش دقت و تدبير امور قراردادي )بهبود عناصر كليدي كيفيت، هزينه، ز

 4.هاي ديگر را بگيردتواند به تمامي جاي دورهنامبرده نمي يك از اين سه دورهمخاطرات امور( است. هيچ

هاي ديگر بيايد و از انباشت و درستي مديريت و اجرا شود و به كمك دورههريك بايد در جاي خود به

 كرد. د پرهيزهاي ديگر بايبه دوره هاي هر دورهانتقال كاستي

 

                                                           
 اند.كرده« منعقد»و سرانجام امضا يا  -نموده « قبول»و « ايجاب». يا در اصطالح 1

چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر عقد عبارت است از اين كه يك يا  -( 183ماده )»( قانون مدني: 183) . ماده2

 ق.م.[/183«]امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.

اي از خرید انواع کاال يا خدمت دارند که اغلب بيرون از تخصص اصلی يا های بخش عمومی دامنه بسيار گسترده. دستگاه3

كم برای تدوین بخش تخصصی موضوع تدوین قرارداد، دست( آنهاست. بر این اساس در دوره core businessفعاليت مركزي )

كننده كه سابقه معامله با آنان را دارند يا با كنند؛ يعني چند تأمينمي خاص مراجعه کنندهقرارداد آينده، اغلب به چند تأمين
اند. این یعنی نها آشنا شدهوی اینترنتی( با آجهای تخصصی، جستهاي تبليغاتی، نمایشگاهواسطه ابزارهاي بازاریابی )آگهی

مناقصه انحصاری )فراخوان خاص و تبدیل مناقصه عمومی به شبه کنندهحرکت در مسير هدایت شده همان يك يا چند تأمين
ها و آميز، ضرورت و اهميت باالی بهسازي كژيعمومی برای یک موضوع كمابيش انحصاري شده(. این عادت مخاطره

مشي دهد. حتی ضرورت ایجاد چارچوب يا يك خطتشكيل قرارداد را بهتر نشان می رارداد، در دورهتدوین ق های دورهکاستی
 دهد.میقرارداد را نشان تدوین قرارداد برای مشارکت همه عالقمندان واجد شرایط در اطالعات پايه عمومی در دوره

 عمر پروژه نيست. ديگر دوره هايعمر قرارداد، جايگزين تمام گام . چنانكه اقدامات كل دوره4
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 «عمر قرارداد دوره»در « تشكيل قرارداد دوره»نمايي جا. 2

 سازند درحالي كه دورهرا مي عمر قرارداد دورهتدوين، تشكيل و اجراي قرارداد، درمجموع  سه دوره

عمر  هايي پيش از دورهها دورهاست. در مديريت پروژه عمر پروژه دورهعمر قرارداد، تنها يك بخش از 

هاي ويژه دورههب 1.شناسايي و در جاي خود نيازمند توجه و بررسي است قرارداد و نيز پس از آن، قابل

پيشين، ظرفيت يا پتانسيل بهبود و بهسازي بيشتري دارند كه در نمودارهاي پتانسيل بهبود ارزش پروژه 

است  عمر قرارداد دورهشود. البته موضوع اين گزارش محدود به ا اشاره و تأكيد ميروشني به آنهبه

 است و از زماني كه تصميميعني پس از آنكه دستگاه اجرايي، لزوم عمليات را ارزيابي و تصويب كرده

معامله با شخص يا فعال اقتصادي ديگر )بيرون از است آن عمليات را از طريق تعامل يا  گرفته

در قراردادي كه  2.شودمعامله يا قرارداد آغاز مي مسئله؛ هنگامي كه ازمان خود( به انجام رساندس

)قيمت( « پول»القاعده بايد )عوض غيرپولي( است، علي« محصول»بخش عمومي در آن خواستار دريافت 

حصولِ داراي تشكيل قرارداد نخست الزم است كه احتمال دستيابي به م آن را بپردازد. پس در دوره

نشدن  بيشتر»قبول خريدار برسد و دوم الزم است كه احتمال حد قابل)مرغوبيت( به« شده شروط قرار»

قيمت پرداختي، درواقع كمترين  بهينه قبول برسد. اندازهحد قابلبه« اي بهينههزينه )قيمت( از اندازه

يا در در قرارداد است. سنجش اين احتماالت قبل از انعقاد قرارداد،  شده ممكن براي مرغوبيت قرار اندازه

انحصاري( و از طريق مذاكره است يا در فضايي رقابتي و از طريق رقابتي )انحصاري و شبهفضايي غير

بر  شده باشد؛ رقابت نيز، ياي از پيش تعيينابايد بر سر سنجه مسابقه. هر مسابقه يا رقابت عادالنه عقالً

رقابتي تشكيل قرارداد )براي مثال ترك هاي غيرسنجه است يا بر سر كاهش سنجه. در روش سر افزايش

الشعاع قرار گيرد و ازسوي ديگر حقوق تشريفات مناقصه( ممكن است از يك سو منافع حاكميت تحت

يندي ازماني و فر هرابطساير نهادها و فعالين اقتصادي براي مشاركت در رقابت ضايع شود. در هر صورت 

 ايم:دادهتشكيل در ميان آن را در شكل زير نمايش عمر قرارداد و جايگاه دوره دوره گانهمراحل سه

  

                                                           
برداري و نگهداري عمر قراردادهاي احداث پروژه و همچنين عمليات بهره . مانند مطالعات توجيهي و تصويب پروژه پيش از دوره1

 عمر قرارداد احداث پروژه. پس از پايان دوره

يا بهره بگيرد.  فعاليت، واحد اقتصادي ديگري كمك حاصلگيرد كه از مي. به بيان ديگر از زماني كه دستگاه اجرايي تصميم2

اگر « محصول»ناميم. مي« محصول»كاال يا خدمتي باشد،  كننده يا فروشنده، هر آنچه حاصل فعاليت تأميندر اين رابطه
نباشد، « رغوبم»شود و اگر خريدار راغب مي -نظر برسد به« مرغوب»تر در نگاه خريدار يا به بيان دقيق -باشد « مرغوب»

هايي كه خريدار را راغب به معامله شرط يعني مجموعه« مرغوبیت»گيرد. نمي اي شكلشود و معاملهخريدار راغب نمي
 ترين دليل تشكيل معامله است.شروط، مهم سازد. پس اين مجموعهمي
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 عمر قرارداد يندي سه دورهافر نسبت و رابطه .1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يافت. هريك از اين بازيگران عاليق و  يك از اين سه دوره، بازيگران گوناگوني حضور خواهنددر هر

در هاي مندرج در متن قوانين و مقررات منطبق نيست. منافعي دارند كه چه بسا با منافع يا خواست

بخش عمومي كه بنا به ماهيتش كارگزاران و بازيگران با منابع و وجوه ديگران )عموم مردم( 

هاي قانوني نيز بايد افزايش ها و دقتشود و نظارتكنند، اين عدم انطباق بيشتر ميكار مي

در تناظر و توازن با انواع معامالت نيست و بلكه  البته اين افزايش، ميزاني صلب و ثابت در همه يابد.

تر تر، قراردادهايي سادهساده« اجراي معامالت»يعني براي مخاطرات احتمالي هر معامله است. 

اجراي »بود؛ براي  تر خواهدآنها هم ساده« تشكيل» ورهمياني يعني د شوند و دورهمي« تدوين»

آن « تشكيل» شوند و دوره« تدوين»تر تر يا پيچيدهپراهميت، بايد قراردادهايي دقيق« قراردادهاي

تر شود. عواملي كه در ميزان اهميت قرارداد مؤثرند تر يا پيچيدهتر، دقيققراردادها نيز بايد گسترده

 از: عبارتند

 يا مبلغ معامله، اندازه .1 

 ،و پيچيدگي آنها )محتواي معامله( تعهداتتركيب  .2 

 تر معامله.حساسي پيامدها .3 

دورهيتدوين
قرارداد

نيازرفعروشآثارومحيطشناساييونيازرفعروشهايوخريدارنيازهايشناسايي•

طراحيارتباطاتقرارداد•

نگارشبندهايقرارداد•

دورهيتشكيل
قرارداد

فراخوانوتوزيعمتنقراردادتدوينشدهميانداوطلبانياتأمينكنندگاندرروشهايرقابتي•

مطالعه،بررسيوشفافسازيقرارداددرگفتوشنودباتأمينكنندهياتأمينكنندگان•

اصالح،تكميلونهاييكردنقرارداد•

(شركتكنندهدرمناقصهيامزايده)پيشنهادقيمتوشرايطهرتأمينكنندهداوطلب•

(تعيينبرندهمناقصهيامزايده)ارزيابيوانتخاببهترينپيشنهاد•

(همراهبادادوستدتضمينهايقراردادييابرخيشروطمقدم)امضايطرفينوانعقادقرارداد•

دورهياجراي
قرارداد

...تكميلاجرايشروطمقدممانندپيشپرداختوتحويلزمينو•

(كاالياخدمت)انجامتكاليفقرارداديياتحويلمحصول•

تسويهيپرداختهاوضمانتنامههاوپايانرابطهقراردادي•
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، دوره تشكيل قرارداد نيز بايد به نحوي اجرا مخاطراتِ دورهيك از داليل يا با برجسته شدن هر 

تشكيل نيز تلخيص  اقدامات دوره اجرا، تدابير و متوازن توسعه يابد و البته با سادگي و آسان شدن دوره

 1.تر شودو سبك

رسي اجزاي هاي عمر قرارداد، به بردر ميان ديگر دوره قراردادتشكيل  پس از شناخت جايگاه دوره

 پردازيم.تشكيل قرارداد مي مهم دوره

 

 «تشكيل قرارداد دوره»ها يا مراحل دروني اهم گام. 3

« محصول»كنندگان كار يا خدمت باشد، آنچه حاصل فعاليت تأمينتر اشاره شد هر طور كه پيشهمان

 شود و معامله شكلباشد، خريدار به معامله راغب مي« مرغوب»، از نظر خريدار «محصول»ناميم و اگر مي

. البته بخش عمومي در قراردادي كه خواستار ترين دليل معامله استمهم« مرغوبيت»گيرد. پس مي

 )قيمت( آن را نيز بپردازد.« پول»وض غيرپولي( است، بايد )ع« محصول»دريافت 

 رعايت شود: دباي اصلتشكيل قرارداد، دو  پس در دوره

 قبول خريدار برسد.حد قابلهاي مورد نظر بهاحتمال دستيابي به محصولِ داراي ويژگي. 1

 2.قبول برسدقابلحد به« اي بهينهنشدن هزينه )قيمت( از اندازه بيشتر»احتمال . 2

 3، سنجش همين دو احتمال است.«تشكيل قرارداد دوره»كفايت و مشروعيت به بيان ديگر كليد 

 هنوز وجود نداشته 4معناي مادي و خارجي(صورت كاال يا عين )بهالبته در مواردي كه محصول به

گان كنندبه پيشينه و توان تأمينباشد و بلكه خدمت يا سفارشي باشد كه بايد در آينده فراهم شود، با اتكا 

شود. در هر صورت، براي آنكه اين )داوطلبان(، احتمال دستيابي به آن سفارش يا خدمت ارزيابي مي

صورت عادالنه و مشروع اجرا شود، در كنار دو اقدام فوق، سه اقدام مكمل ديگر نيز سنجش يا مسابقه، به

 الزم است:

قرارداد( از فرصت  هاي بالقوهاشخاص واجد شرايط )طرف همنظور آنكه همبه فراخوان:الف( 

 در سوي ديگر با گسترش دامنهتشكيل اين قرارداد و امكان شركت در مسابقه اطالع بيابند و 

 پيشنهادها، احتمال انتخاب بهينه براي خريدار نيز افزايش يابد.

                                                           
ها آن ارزيابي تشكيل قرارداد و توسعه ( در دورههاي اختياري)تشخيصيانواع ارزيابي پذير، نيازمند اجازه. اين رويكرد انعطاف1

هاي متوازن با معامله را اين ارزيابي ، قانونگذار اجازه«قانون برگزاري مناقصات»است. در  –اجرا  در توازن با مخاطرات دوره -
 ناميم.مي« اصل توازن در مناقصات»تشكيل قرارداد را رعايت  ريزي و مديريت دورهاست. رعايت اين رويكرد در برنامه صادر كرده

تشكيل قرارداد  شود، درواقع نوعي مديريت مخاطرات در دورهقبول انجام ميمنظور رسيدن به احتمال قابل. اين اقدامات كه به2

 است.

 :مثال براي. كرد بيان توانمي نيز ديگري الفاظ با را آنها گرچه است، كليدي يا بنيادي مفهوم دو اين به توجه مهم،. 3

 .(قانون در ذكرشده الفاظطبق )«آن ضمايم و قرارداد» در قرارشده هايشرط واجد محصول به دستيابي احتمال. 1
 (.قانون در ذكرشده الفاظطبق )«متناسب قيمت كمترين» يا بهينه قيمت به دستيابي احتمال. 2

هاي فقه آموزه ،ذمه و عين معين در فقه و حقوقبررسي تطبيقي كلي در ، بهشتي توندريفرزاد دلبري، و سيدعلي . 4

 .1392. پاييز و زمستان 8 ش ،مدني، دانشگاه علوم اسالمي رضوي
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پذير شدن شرايط بينيشو پي وستد اطالعات براي شفافداد سازي:وشنود و شفافگفتب( 

 .اجرا( رو و نيز قرارداد آينده )بخشي از مديريت مخاطرات دوره پيش مسابقه

رزيابي اعالن معيارهاي نهايي و روش نهايي ا سازي و اعالن معيارها و روش مسابقه:نهاييج( 

 شده.هايي اعالنمنظور پايبندي به معيارها و روشبه

« تدوين قرارداد دوره»تر تأكيد شد كه هرگونه شرط مورد نياز طرف اول قرارداد بايد در پيش

درستي فهم، توافق و تعهد شود. اين نيز به« تشكيل قرارداد دوره»درستي شناسايي و تبيين شود و در به

دارد، توافق و تعهد شامل تعيين بهاي دستيابي به آن شرط نيز هست. پس آنچه درنهايت اهميت 

گيري و ارزشگذاري، سرانجام است. با اين اندازه التفاوت آنها()يا مابه 1هاها و ستاندهداده مجموعه

زير جدول يابد. تشكيل قرارداد پايان مي دوره« انعقاد قرارداد»شود و با مي« انتخاب»طرف قراداد 

رقابتي تشكيل قرارداد را در كنار و غيرهاي رقابتي تشكيل قرارداد در انواع روش اقدامات دوره مجموعه

جدول زير معادل سه گام  3و  2، 1)گفتني است سطرهاي  داده استيكديگر تدوين كرده و نمايش 

 شده در باالست(:تشريح 

                                                           
 است.« هامجموع ستانده»و نيز « هامجموع داده»، مفهومي فراتر از «هاها و ستاندهحاصل جمع داده. »1
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 صورت عام و كلي(تشكيل قرارداد )به هاي دورهزيربخش نسبت و رابطه .1جدول 

 رديف

 رقابتي هاي تشكيلانواع روش

 انحصار(غيررقابتي )شبه

با اذن مجلس 

 )مقام تقنيني(

 با اجازه

 مقامات اجرايي

 مزايده نام يا شرح اقدامات
 قيمتي مناقصه

 1383قبل ق.ب.م

 آميخته مناقصه با سنجه

 1383پس از ق.ب.م

 مشاوره با

 1383ق.ب.م

 نام قانوني:

 «عدم الزام»

 نام قانوني:

 «ترك تشريفات»

 فراخوان 1
 كنندگان(عمومي )براي تأمين انتشار آگهي

الزم نيست )انتشار نتايج 

 كافيست(

 به يك شخص مشاور 12به  به واجدان صالحيت غيرمجاز ارسال دعوتنامه

 سازيشفاف 2
 هشنودِ مكتوب و ارائوگفت

 اطالعات

 داد و ستد اطالعات و شناخت متقابل از طريق پرسش و پاسخ مستند

 دسترسي يك شخص به اطالعات دسترسي برابر داوطلبان به اطالعات

 جدي نيست توضيحات، اعمال تغييرات احتمالي، امضا و مبادله پيوست سازي مسابقهعادالنه سازينهايي 3

 ارزيابي 4

 احراز توان
 مسابقه

 سازي(پذير )با شفاف و نهاييبينيهاي شفاف و پيشبا سنجه

 مذاكره

 رقابتي()ارزيابي غير
 )شروط محصول( احراز مرغوبيت

 احراز قيمت مناسب

 هاارزيابي گيري طبق همهتصميم انتخاب 5
شده )شفاف و اعالنهاي نهايي و برگزيدن بهترين، طبق معيارها و روش

 پذير(بينيپيش
 پذيرش شرايط يكديگر

 انعقاد 6
 الزم است امضاي يك طرف

 الزم است امضاي طرف ديگر

 اجرا شده و آغاز دوره رسمي قرارداد امضا معني مبادلهابالغ به
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يابد. پايان مي« انعقاد قرارداد»شود و با آغاز مي« فراخوان»تشكيل قرارداد با  بينيم دورهچنانكه مي

ازجمله اين تصور كه مرحله فراخوان « فراخوان»با توجه به برخي ابهامات موجود در رابطه با مرحله 

شود. طبق مي دامه مرحله فراخوان با دقت بيشتري بررسيبرگزاري مسابقه است در ا فرايندمعادل كل 

اصطالح عنوان يك به« فراخوان»تخصصي،  عنوان مرجع اصطالحات اين حوزهقانون برگزاري مناقصات به

درحال حاضر معناي مشخص و مصوبي در نظم حقوقي كشور و ادبيات تشكيل قراردادها دارد.  1قانوني

 است:مجلس( آمده  1383برگزاري مناقصات )مصوب  قانون (4) ماده« ب»در بند 

 :شوندبندي ميگران به انواع زير طبقهمناقصه روش دعوتمناقصات از نظر  -«ب»

طالع به ا آگهي عمومياز طريق  فراخوانِ مناقصهاي است كه در آن مناقصه مناقصه عمومي: .1

 .رسدمي گرانمناقصه

ه اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت باالترين مقام دستگامناقصه مناقصه محدود: .2

طريق  از فراخوان مناقصهشود.  ييدأگزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تمناقصه

 .«رسدگران ميبه اطالع مناقصه گران صالحيتدارمناقصهبراي  ارسال دعوتنامه

 شود كه:مالحظه مي

« فراخوان»ي از يك كل است و ئجز« فراخوان»يعني « فراخوان مناقصه»است به شدهتصريح  هر بار

يند اصلي در اينجا مناقصه است اشود. اين كل يا فريند اصلي قلمداد مياهمواره متعلق به يك هدف يا فر

« 1»اي ديگر، يعني فراخوان مزايده باشد. طبق جزء چنانكه گاهي ممكن است فراخوان متعلق به مسابقه

شود؛ البته باشد و منتشر  «آگهي»صورت در برخي موارد ممكن است به« فراخوان»بند مذكور از قانون، 

صورت و بلكه تنها به نباشد و منتشر هم نشود« آگهي»فراخوان ممكن است مذكور  «2»طبق جزء 

حيتدار شود )به اشخاصي كه صالمي« ارسال»باشد كه فقط و فقط به برخي اشخاص « دعوتنامه»

مانند  -)فهرست( آنان را در ديگر مواد اين قانون اند(. البته قانونگذار اين اشخاص و دامنهمحسوب شده

هاي اجرايي قانون، حداقل تعداد نامهاست. همچنين در آيين تعيين تكليف كرده - (12)و  (26) وادم

حداقل به « دعوت»يا « فراخوان»است كه  است. در جايي گفته شده اعضاي فهرست دعوت، مقرر شده

 نيز تقليل يافته2به عدد  دعوتيا  فراخواندر جاي ديگري مخاطبان اين  2.ارسال شودگر مناقصه 3

يند را رقابتي يا اتوان فر، تنها به يك نفر ارسال شود، ديگر نميدعوتيا  فراخوانالبته اگر اين  3.است

اما رقابت و مسابقه وجود  ،وجود دارد«( فراخوان»)شكل خاص مسابقه ناميد. يعني همچنان دعوتنامه 

                                                           
 .طبق مصطالحات فني اصول« حقيقت قانوني». يا 1

گران واجد شرايط )فهرست كوتاه( حداقل تعداد مناقصه ( الف»است: گران آمدهارزيابي كيفي مناقصه نامهآيين(10). در ماده2

 شود:شرح زير تعيين ميبه مناقصه محدود به دعوتبراي 
 گر در كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهرست بهاي پايه منتشر شده توسط سازمان.مناقصه 5. 1

 .[12ج/10]الف/« گر در ساير مناقصاتمناقصه 3. 2

حد نصاب نرسد، براي يك بار فرايند در صورتي كه تعداد افراد واجد شرايط به (ب »( آمده است 10) همان ماده . در ادامه3

« شودگزار ميگر كه داراي باالترين امتياز باشند، مناقصه برمناقصه 2شود و در ارزيابي دوم با حداقل ارزيابي تجديد مي
 .[12ج/10]ب/
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سازد، صرف وجود دعوتنامه )يكي ندارد. آنچه رقابت را جايگزين انحصار و مسابقه را جايگزين مذاكره مي

اعالن عمومي معيارها شدن معيارها و  پذيربينيپيششدن و  شفافبلكه  ،نيست«( فراخوان»از انواع 

است. به همين دليل، قانونگذار  پذيربينيهاي شفاف و پيشپايبندي به ارزيابي و و روش ارزيابي

رده استفاده ك« فراخوان»با نهايت هوشمندي، گرچه در متن قانون برگزاري مناقصات بارها از اصطالح 

« تقانون برگزاري مناقصا»و بلكه آن را « قانون برگزاري فراخوان»است اما نام قانون را نگذاشته است 

است و «( مسابقه»طور كلي: )و به« مزايده»يا « مناقصه»است. چون آنچه اهميت و اصالت دارد  ناميده

برگزاري »شود آنچه سبب مشروعيت تصميمات و نتايج مي«. فراخوان»نه فقط يك جزء كوچك آن به نام 

است و نه صرف انتشار « گيرياندازهاي معين و قابلپذير بر سر سنجهبينيمسابقه يا رقابتِ شفاف و پيش

« انعقاد»قرارداد است چنانكه « تشكيل دوره»آغاز براي  فقط يك نقطه« فراخوان«. »فراخوان»يا ارسال 

تر تر و كليديتشكيل قرارداد نكات و دقايقي بسيار مهم است. دوره« تشكيل دوره»پايان  نقطه

تا از حقوق  آنها توجه و حساسيت نشان دهد نيز دارد كه الزم است قانونگذار به« فراخوان»از 

باشد. اين اصول و حدود درستي پاسداري كرده به مقننه و نيز وجوه و منابع مردم و بخش عمومي قوه

 ترتيب عبارتند از:قانون به

 دسترسي برابر به اطالعات قرارداد و پروژه )شرايط اجراي تعهدات(،. 1

 اطالعات پروژه و نقايص احتمالي اطالعات، تشريح دربارهامكان پرسش و درخواست توضيح و . 2

 گيري آن،هاي ارزيابي و اندازهها و انتظارات بخش عمومي و روشاعالن شفاف و مستند خواسته. 3

اعالن شفاف و مستند تعهدات بخش عمومي و نيز ضمان تأخير تعهدات بخش عمومي در برابر . 4

 طرف ديگر )طرف معامله(،

بخش  كنندگان )طرف معاملههاي ارزيابي تأمينپذير شدن معيارها و روشبينيپيش شفاف و. 5

 عمومي( و پيشنهادهاي آنان،

ها و انتظارات خود )احراز مرغوبيت كاالها حصول اطمينان از دستيابي بخش عمومي به خواسته. 6

 و خدمات(،

ابع عمومي )پرهيز از پرداختي ضروري وجوه يا منحصول اطمينان از جلوگيري از پرداخت غير. 7

 بيش از قيمت بهينه(،

احراز درست توان طرف قرارداد بخش عمومي در قراردادهايي كه مرغوبيت محصول در گروي . 8

مندي خريدار، در گروي تداوم رفتار و توان انجام تعهدات طرف قرارداد است )قراردادهايي كه تداوم بهره

 كننده است(،پذيري تأمينتعهد

هاي ينه طبق معيارها و روشهاي پيشنهادي و انتخاب بهترين گزارزيابي پيشنهادها يا بسته .9

 شده،اعالن 
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 قبلي، شدهانعقاد قرارداد با روش و شرايط اعالن. 10

 .يندامنظور اصالح فرامكان اعتراض به انحراف يا خطاي احتمالي در مقاطع باال، به. 11

كيل قرارداد گانه يادشده الزم است. تشپذير و واجد اوصاف يازدهينيباي شفاف و پيشدرواقع مسابقه

سبب  ثالثاًد و سبب اثربخشي فني قراردا ثانياًسبب مشروعيت حقوقي و قانوني و  اوالً، از طريق مسابقه

اعي و گيري جوانب گوناگون اجتمكردن و اندازهيي اقتصادي يا مالي آن خواهد شد. بدون كمياكار

شد.  واهيمخانضباطي مالي ترجيحات اجتماعي، در عمل دچار بي گويي دربارهقرارداد و با كلياقتصادي 

 نام به است ممكن صورتاين غير در. شود گيرياندازه درستيهب بايد حتماً شده اعالم ترجيحات تمام

 ضرر به حتي شود تأمين اختصاصي نفع درواقع اقتصادي، و اجتماعي صرفه پوشش تحت يا عمومي خير

ن بخش ها يا ترجيحات بخش عمومي و نيز تعهدات )مالي و غيرمالي( ايپس اگر خواسته .عمومي خير

، ممكن است گيري و اعالن نشوداندازه« ستاندهبه نسبت داده »گيري نشود و براساس آن شفاف و اندازه

و ستانده را  د. اگر بتوان دادهدر معامالت و قراردادهاي بخش عمومي، منافع عمومي در نظر گرفته نشو

رگزار كرد، بهريك از پيشنهادها  التفاوت ارزش داده و ستاندهمابه اي با سنجهاندازه گرفت و مسابقه

راخوان فاي با اين مشخصات ترتيب داد، اگر نتوان مسابقهفراخوانِ مسابقه نيز مفيد خواهد شد و 

 فايده است.نيز بي

اي التفاوت به نفع بخش عمومي باشد مزايده ناميده شده و مسابقهمابه اي كه افزايش اينمسابقه

ظاهر به شود. اين دو مسابقهمي التفاوت به نفع بخش عمومي باشد مناقصه ناميدهكه كاهش اين مابه

بهبود  درصد 10ساده هستند. اما با توجه به حجم باالي قراردادها و معامالت بخش عمومي، حتي فقط 

براي  1هاي دولت نقش داشته باشد.تواند به ميزان قابل توجهي در كنترل هزينهدو مسابقه ميدر اين 

هاي متعددي وجود دارند مانند ها يا ارزشاين بهسازي بايد توجه داشت كه در اين زمينه، اولويت

م جويي در منابع عمومي )اعمحصوالت، سرعت و چابكي خريد و دسترسي به محصول، صرفه« كيفيت»

اي، رعايت عدالت و منطقه از وجوه يا ديگر منابع بخش عمومي(، حمايت از محصوالت داخلي، توسعه

ها كنندگان(، دسترسي عموم مردم به اطالعات اين معامالت و ديگر ارزشانصاف ميان داوطلبان )تأمين

دارند. يك نمونه آن  2تعارضها نيز با يكديگر اصطكاك يا ها يا اولويتها. بسياري از اين ارزشيا اولويت

                                                           
نيازهايي نيز دارد. این بهبود نيازمند نگرشی دقيق و جامع است. دوره تشکيل . طبيعي است كه اين دستاورد بزرگ، پيش1

شامل انواع  قراردادهای بخش عمومی و خرید انواع کاال و خدمات درواقع رفتار در مرز حقوق عمومي و حقوق خصوصي و
است. هرگونه اظهارنظر و اقدام  اي از انواع کاال و خدماتطيف گسترده درباره مهندسي، بازرگاني فني، ارزيابي و اظهارنظر

نياز طي انواعي از عقود  گسترده بايد با در نظر گرفتن اين هدف يا غايت باشد كه مقرر است محصوالت مورد در این حوزه
شوند. درحالي كه خود همين عقود تجاري از جهات گوناگون  لهکشور است معام« وجوه عمومي»عوض ديگر آنها  تجاري که
بندي از حيث اندازه يا نصاب معامالت، تنها يك شوند و هريك نيز اقتضائات خود را دارند. دستهبندي ميهايي دستهدر شاخه

 دو حكومت اراده»اعتبار عقود به مثال  رايهاي ديگری هم وجود دارد. ببنديبندي است. اما دستهشكل معروف اين دسته
مربوط به احوال »و سوم به « با گفتگوي آزاد»در برابر « الحاقي»و دوم « فردي»در برابر « جمعي»)نخست به « طرف عقد
)كه خود ممكن است تقسيم شود « موضوع و هدف اقتصادي آنها»يا به اعتبار «( مربوط به احوال عيني»در برابر « شخصي

در برابر عقد مربوط « كار انسان»يا سوم مربوط به « مدني»در برابر « تجاري»يا دوم « مجاني»ابر در بر« معوض»به نخست 
ضوابط انعقاد »و حتي انواع ديگر از همين حيث( و به اعتبار « احتمالي»در برابر « قطعي»يا چهارم « اشيا و حقوق مالي»به 
و باز به اعتبار يا از «( عقد عيني»يعني « عقد تشريفاتي»اص و حالت خ -« تشريفاتي»در برابر « رضايي»)نخست به « آنها

 سازي براي معامالت عمومي بايد به نحوي جامع به انواع اين موارد توجه داشت.حيث امور ديگر. در تحليل و نظريه

2. Trade-off 
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شود و ازسوي است كه نگرش نظارتي محض سبب اخذ تضمين حتي در معامالت متوسط و كوچك مي

زند و با تفكيك اقالم واحد ميمناقصات بزرگ را نيز دور م با افراط، عمالًوأديگر نگرش محض اجرايي ت

بخشي از معامالت بزرگ را نيز از مجراي « يياقالم يا مبلغ نها»و « اقالم يا مبلغ اوليه»يك معامله به 

دهد. تعداد زياد اين معامالت و نيز گستردگي جغرافيايي و دستگاهي و مناقصات متوسط شكل مي

است. متأسفانه روش تصميم كرده  نظرهااي براي انواع اظهارموضوعي آنها نيز اين حوزه را تبديل به حوزه

نگاه  ارزشيابي و سازوكار اصالحي است. تا جايي كه حتي گاهي غلبه و اظهارنظر در آنها نيز فاقد هرگونه

 گذاري نبودهمشيهاي درست خطدر نظر قانونگذار و روش كند كه اساساًنظارتي محض موانعي ايجاد مي

اجتناب معامالت دولتي و تداوم فعاليت دولت و هم حجم و گستردگي قابلاست. درحالي كه هم نياز غير

ضرورت حياتي توجه بيشتر به اين حوزه و بهسازي آن است. اقدامات و  دهندهدولتي نشانمعامالت 

كم فني، مالي و حقوقي است. اين نگرش اي دسترشتهنظرات اين حوزه بايد متكي به يك تخصص ميان

 و روش تحليلي بايد بيشتر مورد توجه قرارگيرد.

 

 بخش عموميتشكيل قراردادهاي  اهميت و كاركرد دوره. 4

مناقصات بخش است. « تشكيل قرارداد دوره»شكل قانوني، متعارف و عقالني از « يند برگزاري مناقصهافر»

كاال يا خدمت در « كنندهتأمين»با « بخش عمومي)»هاي طرفين نخستين محل برخورد خواسته عمومي

« اجراي قرارداد دوره»مخاطرات ها و آينده( است. به همين دليل طبيعي است كه بسياري ابهامات، چالش

 باشد در همين دوره جويي نشدهدرستي شناسايي، روشن، تنظيم يا چارههب« تدوين قرارداد دوره»كه در 

 ، نمايان شود.برگزاري مناقصه دورهيا در اصطالح در همين «( تشكيل قرارداد دوره)»مياني 

آيا نمايان شدن اين  آن است كهگيري و سياستگذاري نخستين پرسش كليدي در تصميم

اجراي قرارداد(، رخدادي نامطلوب است و بايد از نمايان شدن  هاي احتمالي آينده )دورهچالش

 هاي دورهداد تا كاستي ها پيش از انعقاد قرارداد جلوگيري كرد؟ يا آيا بايد فرصتاين چالش

 روشن و تا حدممكن در همين دورهاجراي قرارداد هرچه بيشتر  تدوين قرارداد، پيش از دوره

 جويي شوند؟تشكيل قرارداد چاره

 هاي بهينهافزون بر آنكه شناخت نياز واقعي خريدار و چند و چون دقيق آن و نيز شناسايي روش

محيطي كاال يا خدمت در رفع آن نياز و شناسايي جوانب گوناگون فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست

« قرارداد تشكيل دوره»مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه( مقدمات هاي پيشين )مانند گام

« تدوين قرارداد دوره»يك با دانش و دقت الزم انجام شود و اين دانش و دقت تا پايان است و بايد هر

ه، شدحال براي مديريت و كاهش مخاطرات و دستيابي اقتصادي به اهداف از پيش تعيينادامه يابد، با اين
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اي است. ايجاد فرصت يا امكان نمايان شدن، نيز داراي جايگاه و كاركرد ويژه« تشكيل قرارداد دوره»

يا كاركردهاي  واقع از فوايدههاي احتمالي، بجويي براي ابهامات، تناقضات و چالششناسايي و چاره

 و ضرورت وجودي آن است. « تشكيل قرارداد دوره»اساسي و داليل اصلي 

تدوين  دوره»ي اجرايي در هادستگاهشود، رفتار نامناسب برخي ساز بروز مشكل ميه زمينهآنچ

هاي قبل از آن در و حتي دوره« تدوين قرارداد دوره»اصلي  لهئيا اقدامات قبلي است. آيا مس« قرارداد

واقعاً  عمر پروژه است، عمر قرارداد كه خود فقط بخشي از دوره تعريف نياز و پروژه نيست؟ حتي در دوره

ايي را درست شناس« واقعي خود لهئمس»شود؟ چقدر مي« تدوين»و سپس « طراحي»درستي هقرارداد ب

 ايم؟تشكيل قرارداد دانسته گرفتن اهميت دورهحل آن را ناديدهايم كه اكنون راهكرده

ها وجود دارد يمدابرخي ناكاردرواقع پيش از ورود به دوره تشكيل قرارداد و در دوره تدوين قرارداد 

 لهئمس»د كه چقدر كنهاي ذيل روشن ميد. پرسششول در قراردادها ميئكه موجب بروز برخي مسا

 درست شناسايي شده است:« واقعي

صديان پردازيم؟ نگرش يا هدف معمول متسازي قرارداد ميبا چه انگيزه يا نگرشي به آماده. 1

ات براي محدود ساختن طرف ديگر قرارداد )و كسب بيشترين اختيار اوالًاجرايي چيست؟ آيا با هدف 

 خاطرات دورهمجواب دادن به دستگاه نظارتي؟ يا با هدف مديريت پروژه از طريق مديريت  ثانياًخود( و 

زينه و زمان در هساختن كيفيت،  عنوان ابزار بهينهاين مخاطرات؟ آيا قرارداد را به اجرا و تسهيم بهينه

 تدوين قراردادها نيست؟( در دوره كليدي و مفقوده حلقه« چرايي)»كنند؟ پروژه نگاه مي پ يا دامنهاسكو

كند؟ آيا فقط كاركنان يك طرف قرارداد و آن هم در بخشي از چه كسي قرارداد را آماده مي. 2

 يا با مشاركت و همفكري ديگر واحدها؟ 1سازمان خود؟

سازي كنند؟ آيا از هنگام تولد فكر پروژه و با مستندرا آماده مي -و ضمايم آن  –چه زماني قرارداد . 3

 2مؤثر؟هاي صورت شتابزده و بدون تخصيص زماناي از زمان، بهتدريجي؟ يا پس از گذشت بخش عمده

در دفتركار يا پشت ميزي دور از ميدان )محل ساخت  كنند؟ آيا معموالًكجا قرارداد را آماده مي. 4

 3هاي هوش جمعي؟افزايي و تكنيكصورت فردي يا با استفاده از هميا تحويل(؟ آيا به

 )يا اصطالحاً« نوشتن جمالت»فقط از طريق  كنند؟ آيا معموالًچطور قرارداد را آماده مي. 5

Wordingنما و جداول تسهيم نويسي، رسم نمودار، روندهاي نوين مانند سناريو( يا با استفاده از روش

                                                           
نامند، در سازمان مي« شرايط عمومي»بخشي از قرارداد را كه در عرف تخصصي كشور ما  قراردادهاي همسان. در 1

هاي عمراني يا واحد متولي نظام فني و اجرايي شهرداري مثل سازمان برنامه و بودجه براي طرح-تر يا فراگيرتر يك طرف بزرگ
نفعان هايي براي حضور بيشتر ديگر ذيرفته تالشرفتهشود )البته در مسير توسعه و بهبود، تدوين مي -هاي شهريبراي پروژه

 نيز صورت گرفته است(.« شرايط عمومي»تدوين  و متخصصان در دوره

ناميم، در همان سازمان مي« شرايط اختصاصي»تر يا به بيان دقيق« شرايط خصوصي»بخش ديگر قرارداد كه در عرف تخصصي 
 شود.مسئول اجرا يا مجري پروژه تدوين مي

ها و مشخصات ويژه پيوستهو ب« شرايط خصوصي»صورت چشمگيري در تدوين اين چالش به قراردادهاي همسان. در 2

 فني و اجرايي پروژه بايد بررسي شود.

 هوش جمعيو انواع فنون  هامهارتدرواقع  PMBOKاي مانند . درحالي كه بخش مركزي يا قلب استاندارد مديريت پروژه3

 و كارگروهي است.
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كنيم؟ اساساً متصديان اجرايي چقدر به اثربخشي و هاي نوين را استفاده ميمخاطرات؟ چقدر اين روش

 ها و فنون باور دارند؟يي اين روشاكار

هاي گذشته اي از جمالت كه خطاها و ابهامآيا مجموعهشود؟ درنهايت چه چيز نوشته و آماده مي. 6

مسائل  همي ازمبخش واقعاً  يافته؟ آيا هاي بهبودكند؟ يا متوني با بهسازي پياپي و ويرايشرا تكرار مي

اختيار كارفرمايي  درصد 25ها حتماً با با اين تصور رايج كه چالشواقعاً  شود؟ آيااجرا احاله نمي به دوره

 شود؟تدوين ناديده گرفته نمي ها در دورهشد، چالش هدحل خوا

داشت.  بردن تصميمات و قراردادهايي ضعيف، خسارات بسيار بيشتري خواهد اجراشتاب براي به 

واقع فرصت يا ابزار مديريت مخاطرات همدت و عميق به آن، بنگر، بلندتشكيل قرارداد با نگاهي كالن دوره

نظر طور بهمدت و سطحي ايناجراي قرارداد است؛ اما در نگاه جزءنگر، كوتاه دوره هاي پرهزينهو چالش

يند اكردن فر يند برگزاري مناقصه است و با كوتاهاعلت فرها بهوجود آمدن اين چالشرسد كه نفس بهمي

رد. درحالي را حل ك مسئلهتوان ها ميبرگزاري مناقصه و جلوگيري از نمايان شدن اين مخاطرات و چالش

و  مسئلهاجرا، فقط پاك كردن صورت  ها پيش از دورهكه پرهيز از نمايان شدن اين مخاطرات و چالش

اجرا(  هپس از انعقاد )دور پرهزينه تشكيل( به دوره پيش از انعقاد )دوره هزينهكم از دوره مسئلهانتقال 

ترين فرصتي است كه هزينهرين و كمتيند برگزاري مناقصه مهمافراست. واقعيت اين است كه 

سازد؛ جويي و رفع آنها فراهم ميهاي آينده را نمايان كرده و بستر مناسبي را براي چارهچالش

پذير كه بينييندي است رقابتي، نسبتاً شفاف و پيشاويژه آنكه قانون برگزاري مناقصات ايران داراي فربه

تشكيل  دوره»رو . ازاينداده است كرده و مفهوم مناقصه را توسعهنهايي رقابت را محدود به قيمت ن سنجه

 جويي مخاطرات وترين محل تأمل، بررسي انتقادي، سنجش، بازنگري و چارهبهترين و مناسب« قرارداد

 1هزينه است.قراردادي در بستر يا فرصتي كممسائل 

 

  

                                                           
مشخصات فني اعم از  و نيز همه قراردادهاي همساندر « شرايط اختصاصي»يا « شرايط خصوصي»ويژه براي . به1

هاي مشخصات خصوصي )يا اختصاصي( و نيز مشخصات عمومي و مباحث و محاسبات مربوطه. درحالي كه معيارها و روش
تواند به برگزيدن طرف بهتري احتمالي هست. اصالحي كه ميگر نيز همچنان قابل مباحثه و اصالح ارزيابي پيشنهاد و مناقصه

 براي قرارداد كمك كند.
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 قانون برگزاري مناقصات در «تشكيل قرارداد دوره»برخورد با  نمونه بررسي چند. 5

از نظر كلي يا مفهومي است. درحالي كه شايد « تشكيل قرارداد دوره»چه بيان شد، بيانگر اهميت آن

واقف باشند « فرايند برگزاري مناقصه»يا « تشكيل قرارداد دوره»كساني از نظر كلي و مفهومي، به اهميت 

بستر حقوقي دوره تشكيل قرارداد تبيين شده  كه در آن« قانون برگزاري مناقصات»اما گمان كنند كه 

 گيرد.از كفايت الزم برخوردار نيست. در اين بخش برخي از نقدهاي مطرح شده، مورد بررسي قرار مي

 

 است؟« قانون برگزاري مناقصات»نخست: چقدر از تطويل قرارداد يا پروژه ناشي از  نمونه. 5-1

ي طوالني است. اين درحالي است كه فرايندشود كه قانون برگزاري مناقصات داراي بعضاً مطرح مي

است.  سقف زماني در نظر گرفته هاي مقرر، صرفاًها يا مهلتبراي تمام زمان« قانون برگزاري مناقصات»

نوعي قيودي براي و به هاي زمانيهاي مقرر در اين قانون، قيدهايي براي كنترل حداكثر بازهدرواقع زمان

 :براي مثال هستند و نه تطويل آن. 1برگزاري مناقصه فرايندكوتاه كردن زمان 

گزار براي رسيدگي به آناليز قيمت )بند فني بازرگاني دستگاه مناقصه زماني كميته بازه حداكثر  -

 به دو هفته، محدود شده است. 2(قانون (20) ماده« ب»

گران دهي به اعتراضات مناقصهگزار براي پاسخزماني باالترين مقام دستگاه مناقصه بازه حداكثر  -

 به پانزده روز كاري، محدود شده است.  3(قانون (25) ماده «ب»)بند 

 «1» ت رسيدگي به شكايات )تبصرهئگران براي ارسال شكايت به هيزماني مناقصه بازه حداكثر  -

 يك ماه، محدود شده است.به  4(قانون (8) ماده

 است، بازه درج و الزام شده« حداقلِ زمان»صورت زماني كه در قانون برگزاري مناقصات به تنها بازه

بيني و اعالم مناقصه و سپس پيش« قرارداد»و « اسناد مناقصه»گران براي خواندن زماني مناقصه

تنها موردي كه قانون برگزاري يعني  5است.گزار )خريدار( به مناقصه« اجراكمترين قيمت قابل»

                                                           
 .«مديريت زمان مناقصه». يا 1

ها و تجزيه و كنترل مباني آن الزم باشد، كميسيون مناقصه هاي قيمت، چنانچه بررسي قيمتپس از گشودن پاكت (ب . »2

نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاعمي
 قبم[./20]ب/« كندكميسيون مناقصه اعالم مي

آورده و  عملهاي الزم را بهگزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگيدستگاه مناقصه. »3

ندهند، ظرف مهلت  نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام در
 قبم[./25]ب/« كند كي اعالمشده جوابيه الزم را به شاتعيين

 :سوي هيئت رسيدگي به شكايات نيستزمشمول رسيدگي ا موارد زير -«1»تبصره . »4

 .هاي ارزيابي پيشنهادها. معيارها و روش1

 .دهندگان داخلي. ترجيح پيشنهاد2

 .باشد . اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده3
 قبم[./1/8]تب« مناقصات پس از انعقاد قرارداد. شكايت برندگان 4

روز  10و بلكه « ده روزكاري»البته نه  –روز  10كم است به دست( قانون مقيد شده15) ماده« ب»زماني در بند  . اين بازه5

مهلت قبول پيشنهادها در مورد  (ب »شرح زير است: از آخرين روز توزيع اسناد مناقصه. متن بند قانوني نامبرده به –تقويمي 
 قبم[./15]ب/« ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشدالمللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه بهمناقصات داخلي و بين
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 10گران بايد است مناقصه ، جايي است كه حكم كردهزمان كوتاه شود داده استمناقصات اجازه ن

 باشند براي: فرصت داشته –روزِ كاري  7برابرِ حدود  –روز 

هاي زماني يا نقشه يات، برنامهه و قرارداد و ضمايم آن و نيز جزئمطالعه و بررسي اسناد مناقصالف( 

 گزار(،مورد نظر خريدار )دستگاه مناقصه

ر گونه ابهام منظور فهم دقيق انتظارات خريدار و در صورت برخورد با هدقت در اسناد مناقصه به ب(

 گزار(،در اسناد يادشده، امكان پرسش يا درخواست توضيح از خريدار )دستگاه مناقصه

كنندگان أمينتگزار( براي پاسخ يا توضيح به اقدام خريدار )مناقصههاي بند قبل، در برابر پرسشج( 

 اجرا، كاهش مخاطرات دورهمنظور رفع ابهام و به

 وگزار( و شايد بررسي دست خريدار )مناقصههمچنين اصالح يا تكميل اسناد مناقصه بهد( 

هاي جلسات و نامهكفايت همان صورتلزوم تغييرات زياد در اسناد مناقصه يا  گيري خريدار دربارهتصميم

 گران )فروشندگان كاال يا خدمت(،شده به مناقصهتوضيحي يا تكميلي ارسال

خرين تحوالت گران به بررسي آكند، اقدام مناقصهگزار اعالم ميپس از اصالحات نهايي كه مناقصههـ( 

 ازار،بآتي قيمت و ديگر شرايط ترين تحوالت بيني محتملهاي روز و حتي پيشو شرايط بازار و قيمت

 مستقيم محصول )كاال يا خدمت( و محاسبههاي مستقيم و غيرسپس در نظر گرفتن هزينهو( 

 تأمين محصولي طبق مشخصات و زمان درخواستي خريدار، شدهترين قيمت تماممحتمل

ي يا عمليات گيري اقتصادي و مديريتي براي پيشنهاد كمترين قيمت داراي توجيهسپس تصميمز( 

 اجرايي و نيز توجيه اقتصادي يا مالي،

گزار( و امضا و نحو مورد نظر خريدار )مناقصهگران بهسرانجام تنظيم اسناد و پيشنهاد مناقصهح( 

 گزار.مهر كردن اسناد مناقصه و پيشنهاد خود و تسليم آن به مناقصه و الك

 –صه تضمين شركت در مناق گران براي تهيهاين اقدامات جدا از اقدامات مناقصه همچنين همه

قصات حكم تر گفته شد رعايت اصل توازن منااست. البته پيش -گزار در اسناد مناقصهطبق نظر مناقصه

تر و براي قراردادهاي شكلي سادهتر بهاين اقدامات يادشده براي قراردادهاي ساده كند كه مجموعهمي

 شود.  تر انجامتر و پيچيدهگسترده تر با ترتيباتيتر و پيچيدهبزرگ

قانون برگزاري مناقصات چقدر به زمان »كه  مسئلهكليدي در فهم درست يا واقعي اين  اما نكته

تنها و تنها در يك مورد « قانون برگزاري مناقصات»كنيم: آن است كه توجه« افزايد؟تشكيل قراردادها مي

اين اقدامات ضروري و حياتي  منظور اجراي درست همههاست؛ جايي كه ب حداقل زمان تعيين كرده

 شود. داخلي كشور داده 1كنندگانروز كاري مهلت به تأمين 7كم پروژه يا معامله، دست

 هاي اصلي عبارتند از:پس پرسش

                                                           
 كنندگان انواع خدمات يا كاالهاست.در اينجا اعم از تأمين« كنندگانتأمين. »1
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 پيشگيري و كاهش مخاطرات و خطاهاي دورهآيا انجام درست و دقيق اين اقدامات، درواقع 

 اهش اختالفات و اشتباهات اجرايي نيست؟و ك اجراي قرارداد

هاي ضروري و حياتي، اين فعاليت براي انجام همه -روز كاري  7حدود  اندازهبه -آيا تعيين حداقلي 

 هاي كشور است؟تطويل خريدها يا پروژه

است كه حتي همين حداقل مندرج در قانون، يعني حدود تجربه و عرف اداري كشور ما ثابت كرده

هيچ وجه براي انجام صحيح و دقيق اين اقدامات كليدي و روز تقويمي كنوني نيز به 10كاري يا  روز 7

روز مهلت  7همين  نياز است. اما به بهانه ضروري مديريت مخاطرات كافي نيست و زمان بيشتري مورد

ون برگزاري قانوني براي مطالعه و مديريت مخاطرات، هرگونه افت كيفيت، گراني يا تأخير را به قان

زمان مطلوب، درواقع ناشي از كنند. درحالي كه انحراف از كيفيت، قيمت يا مناقصات منتسب مي

اين  هاي قبلي است و چارهمؤثر زمان در گامغير انگاري، ضعف مديريت و استفادهگيري، سهلآسان

 نقايصِ رفتاري، كنار گذاشتن قانون نيست.

 

 ها چيست؟ثباتي قيمتبا جهش يا بي« قانون برگزاري مناقصات» دوم: بررسي رابطه نمونه. 5-2

 مخالفت رايج ديگري كه با قانون برگزاري مناقصات و براي كنار گذاشتن اين روش شفاف و رقابتي دوره

ها ثباتي قيمتاين قانون با شرايط بي» شودشود آن است كه گاه مطرح ميتشكيل قرارداد، بيان مي

 توان مناقصه برگزار كرد.كند، نميصورت روزانه تغيير ميها بهدر شرايطي كه قيمتناسازگار است و 

 فرايندتواند گران ميدرحالي كه تغييرات سريع قيمت فقط از زمان تسليم پيشنهاد مناقصه

دليل نوسانات قيمتي بازار، گران بهگيري را دچار اخالل كند؛ يعني قيمت پيشنهادي مناقصهتصميم

اخرين زمان تسليم »باره بايد توجه داشت كه در قانون، براي بازه زماني ميان اعتبار شود. در اينبي

« زمان گشايش پيشنهادها در كميسيون )بررسي پيشنهادها و اعالم برنده(»تا « گرانپيشنهاد مناقصه

ط به چابكي و آمادگي و به دارازا كشيدن اين اقدامات فق نشده استزماني مقرر  هيچ قيد محدودكننده

 گردد.پرداخت( برميتضمين انجام تعهدات و تضمين پيش هئگر )در اراگزار و تا حدي نيز مناقصهمناقصه

گران پيشنهاد روز فرضي از مناقصه 11گزار تا ساعت توان گفت اگر دستگاه مناقصهبراي مثال مي

برنده را تعيين  13تواند تا ساعت بگشايد و اگر ميهمان روز پيشنهادها را  12كند، در ساعت مي دريافت

كند. براي اين زمانبندي يا ساعات فرضي كه  همان روز قرارداد را منعقد 14المجلس يا تا ساعت و في

. بنابراين اگر اين زمانبندي يا ساعات فرضي، نشده استشد، در قانون برگزاري مناقصات مانعي اعالم  بيان

اجرا و دستيابي است، منع قانوني براي آن وجود ندارد. اما اگر اين زمانبندي و قابل واقعاً از نظر كسي

هاي نبودن آن درواقع عادات و روال رسد، علت اجرايينظر ميقابل اجرا و دستيابي بهساعات فرضي غير

ون برگزاري مرسوم اداري و ديگر واقعيات اجرايي كشور است. درواقع اين موضوع به قيود مندرج در قان

كافي نبودن زمان براي تهيه و تسليم تضمين انجام تعهدات، منبعث از ديگر  مناقصات ربط ندارد. مثالً
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است. لذا گزاري مناقصات آن را تأسيس نكرده هاي عقالني است و قانون برقوانين، واقعيات و تشخيص

تغيير، ايرادهاي مورد ادعا را  نهرغم تحميل هزيبرهم زدن قانوني كه علت ايرادهاي مطروحه نيست، علي

 كرد.رفع نخواهد

 

گذار الزام گواهي پيمانكاري را براي سرمايه« قانون برگزاري مناقصات»نمونه سوم: آيا . 5-3

 است؟كرده

شمول  همنظور خارج ساختن تشكيل قراردادهاي مشاركت عمومي خصوصي از دامنبه  يكي از مواردي كه

گواهي صالحيت »داشتن « قانون»شود، آن است كه اين مطرح مي« مناقصاتقانون برگزاري »

« شاركتمگذار قرارداد سرمايه»است درحالي كه شايد  را براي طرف خصوصي اجباري كرده« پيمانكاري

قانون »باشد. گاهي اوقات از همين استدالل براي عدم رعايت  نداشته «گواهي صالحيت پيمانكاري»

ين نگاه اشود. گفتني است قوانين مالي و معامالتي كشور استفاده مي و حتي همه« اتبرگزاري مناقص

و « يمشاركت عمومي و خصوص» اليحه دنبال خواهد داشت( در متن اوليهاي به)كه پيامدهاي عديده

 .كرده بودبروز « دهم به صحن مجلس گزارش كميسيون عمران دوره»نيز در 

 يد توجه داشت كه:در رابطه به نكته فوق با

الزامي تمامي مناقصات  را ذاتي و« گرانارزيابي كيفي مناقصه« »قانون برگزاري مناقصات» اوالً

قانوني براي اين ارزيابي وجود ندارد. گفتني است برخي معتقدند « الزام»عبارت بهتر به 1.استبرنشمرده 

صورت شود كه در ايناست( برداشت مي شده تهيههاي اجرايي قانون )كه در دولت نامهكه اين الزام از آيين

در  ثانياًگذاشتن قانون مصوب مجلس.  هاي اجرايي مصوب دولت مورد نياز است و نه كنارنامهاصالح آيين

يعني ارزيابي توان داوطلبان « گرانارزيابي كيفي مناقصه»مواردي هم كه دستگاه بخش عمومي بخواهد 

« اخذ گواهي صالحيت پيمانكاري»هيچ قيد يا الزامي به « ون برگزاري مناقصاتقان»معامله را انجام دهد، 

بسته « گرانارزيابي كيفي مناقصه»اصل « قانون برگزاري مناقصات»است. يعني سواي اينكه طبق  نكرده

صورت نيز به« هاي صالحيتكار يا گواهينامه پروانه»اين ارزيابي است، درخواست « لزوم»به تشخيص 

كار  پروانه»اساساً حتي همين « قانون برگزاري مناقصات» ثالثاً 2.است اعالم شده« لزوم»انه، بسته به جداگ

                                                           
يند برگزاري افر -(9ماده )»آن: « لزوم»، ارزياب كيفي منوط شده است به «برگزاري مناقصاتقانون ( »9) ماده« د». طبق بند 1

 مناقصات

 :ترتيب شامل مراحل زير استيند برگزاري مناقصات بهافر
 الف( تأمين منابع مالي.

 اي، عمومي يا محدود(مرحلهاي يا دومرحلهب( تعيين نوع مناقصه در معامالت بزرگ ) يك

 .اسناد مناقصهج( تهيه 
 .در صورت لزومگران د( ارزيابي كيفي مناقصه

 .هـ( فراخوان مناقصه

 .و( ارزيابي پيشنهادها
 .قبم[/9« ]ز( تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

 گران، بايد موارد زير لحاظ شود:در ارزيابي كيفي مناقصه (الف . »2
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« تشخيص صالحيت پيمانكاري سازمان برنامه و بودجه»را منحصر و محدود به « صالحيتهاي يا گواهينامه

داشتن پروانه كار يا »است  تهنوش -«در صورت لزوم»و در عين حال فقط  -صورت فراگير است و به نكرده

هاي اجرايي قانون )كه در دولت نامهآييناما بعضاً با استناد به «. صالحيت، در صورت لزومهاي گواهينامه

صالحيت  گردد كه قانون برگزاري مناقصات داشتن گواهينامهاست( اين تلقي مطرح مي شده تهيه

اجرايي مصوب دولت نيز تشخيص  نامهالي كه حتي در آييناست. درح پيمانكاري سازمان را الزام كرده

 نامهآيين (22) بلكه فقط در ماده 1استبودجه جزء معيارهاي عمومي نيامده صالحيت سازمان برنامه و 

است؛ آن هم فقط  مطرح شده« گواهينامه»نام  (اجرايي مصوب دولت نامهقانون )آيين (12) اجرايي ماده

قانون برگزاري » واقع حتي اگر مخالفان تداوم و توسعهدر 3.و نه بيشتر 2«صالحيت معتبرگواهينامه »

باشند، باز هم اين مخالفت نيازمند اصالح  اجرايي قانون داشته نامهاستناد درستي به آيين« مناقصات

 بود و نه كنارگذاشتن قانون. هاي اجرايي مصوب دولت خواهدنامهآيين

 

 

                                                           
 . تضمين كيفيت خدمات و محصوالت،1

 مورد نظر، تجربه و دانش در زمينه. داشتن 2

 . حسن سابقه،3

 در صورت لزوم،صالحيت، هاي داشتن پروانه كار يا گواهينامه. 4

 قبم[./12]الف/« . توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم5

 (ـ معيارهاي ارزيابي پيمانكاران16ماده ). »1

 شرح زير است:گران در كارهاي پيمانكاري حداقل بهمناقصهالف( معيارهاي عمومي ارزيابي كيفي 
 نظر. . تجربه )سابقه اجرايي( و دانش در زمينه مورد1
 . ُحسن سابقه در كارهاي قبلي.2
 . توان مالي.3

بر معيارهاي مذكور در ب( در كارهاي پيمانكاري كه برآورد آنها بيش از بيست برابر نصاب معامالت متوسط باشد، عالوه
 ، بايد حداقل معيارهاي زير نيز لحاظ شود:«الف»بند 

 . توان تجهيزاتي.1
 ريزي.. توان فني و برنامه2

اين « ب»و « الف» بر معيارهاي بندهاي عالوه« برداريبهره»و پيمانكاري « طرح و ساخت»پ( در كارهاي پيمانكاري 
 ير نيز لحاظ شود:گران، بايد حداقل معيارهاي زماده، براي ارزيابي كيفي مناقصه

 . دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي.1
 . تجربه در زمينه تأمين كاال.2
 . توان مديريتي.3

نامه ـ ارزيابي دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي طبق معيارهاي ارزيابي كيفي مشاوران )موضوع آيين«1»تبصره 
 شود.( قانون( تعيين مي29ماده )« هـ» اجرايي بند 
ارزيابي تجربه پيمانكار يا پيمانكاران فرعي وي در زمينه تأمين كاال براساس معيارها و ضوابط مذكور در فصل  -«2»ه تبصر

 شود.مينامه تعيينچهارم اين آيين
اين ماده، مبلغ يا درصد مشاركت مالي « پ»تا « الف» بر معيارهاي مذكور در بندهايت( در پيمانكاري عمومي، عالوه

 نظر قرار گيرد. تواند مدنيز مي
هاي مشاركت پيمانكاري در تمام مناقصات با هر مبلغ، بايد كاركنان كليدي و سازمان اجرايي خود را معرفي ث( گروه

هاي مشاركت با شرايط اجراي كار سازگار نباشد، پيمانكار كنند و چنانچه سازمان اجرايي پيمانكار كامل نباشد يا تعهدات طرف
 شود.هرست كوتاه حذف ميياد شده از ف

 قبم[./12]الف/« شودج( امتيازات پيمانكاران فرعي در ارزيابي كيفي پيمانكار اصلي لحاظ مي

 (ـ گواهينامه صالحيت پيمانكاري22ماده ). »2

 گران بايد گواهينامه صالحيت معتبر داشته باشند.الف( در مناقصات پيمانكاري داخلي، مناقصه
گران گران داخلي گواهينامه صالحيت معتبر و براي مناقصهالمللي، براي مناقصهمناقصات پيمانكاري بينگزار در ب( مناقصه

هاي صادرشده توسط اتاق بازرگاني كشور متبوع، مستندهاي ثبتي، خارجي همكار پيمانكار داخلي، بايد حسب مورد، گواهي
 كار از كارفرمايان قبلي را درخواست كند.اسناد بيمه و عملكرد مالي، مجوزهاي قانوني خاص و سوابق 

گران خارجي براي ارزيابي كيفي، بايد حداقل دو سال سابقه كار يا يك كار مشابه و مرتبط با موضوع مناقصه تبصره ـ مناقصه
 قبم[./12الف/«]را انجام داده باشند

پيمانكاري احداث سازمان برنامه و بودجه؛ بلكه  نامه در اينجا اصال  مقرر نكرده است: رتبه يا گواهي تشخيص صالحيت. آيين3

صالحيت  گواهينامه»است پس به استناد قوانين و مقررت حوزه پيمانكاري احداث،  چون اغلب كارها پيمانكاري احداث بوده
 اند.كردهسازمان برنامه محسوب مي را رتبه« معتبر
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در اليحه «( قانون برگزاري مناقصات»ي )مثل لي مميزان دقت و توجه به بسترهابررسي . 5-4

 مشاركت عمومي و خصوصي

رده، حال حاضر در فرايند تهيه اليحه مشاركت عمومي خصوصي بروز پيدا كيكي از خطاهايي كه در

عبارت ر است. بهارجاع كاعنوان جايگزين كل فرايند مسابقه مورد نظر براي به« فراخوان»استفاده از واژه 

ظر گرفته شده عنوان جايگزين كل دوره تشكيل قرارداد در نهاي دوره تشكيل قرارداد بهبهتر يكي از گام

ادهاي دولتي را تواند به كلي نظم حاكم بر فرايند معامالت و قراردمي اين اشتباه خطير است كه طبيعتاً

 ند.كدچار آشفتگي 

هاي عمراني و در تشكيل قراردادهاي مشاركت عمومي اري طرحگفتني است در فرايند واگذ

ها و گام )اين ها و مالحظات مطرح شده در دوره تشكيل قرارداد مورد نياز استخصوصي نيز تمامي گام

 .د(شگزارش مطرح  6و  5هاي مالحظات به تفصيل در بخش

 

 بنديجمع

جويي تأمل، بررسي انتقادي، سنجش، بازنگري و چارهترين محل بهترين و مناسب« تشكيل قرارداد هدور»

اين دوره هم در معامالت عادي دولت  هزينه است.ل قراردادي در بستر يا فرصتي كمئمخاطرات و مسا

 زيرساختيهاي وجود دارد و هم در قراردادهاي موضوع مشاركت عمومي خصوصي در اجراي پروژه

 آفريني كند.تواند نقشمي

قانون است. « تشكيل قرارداد هدور»شكل قانوني، متعارف و عقالني از « برگزاري مناقصه فرايند»

رقابتي،  يفرايندداراي ، در آن بستر حقوقي دوره تشكيل قرارداد تبيين شدهكه  برگزاري مناقصات ايران

نهايي رقابت را محدود به قيمت نكرده و مفهوم مناقصه را  هكه سنج است پذيربينيپيش و شفافنسبتاً 

تواند پاسخگوي نياز تبيين حقوقي دوره تشكيل اين ظرفيت حقوقي و نهادي كشور مياست.  داده توسعه

درحالي كه هاي مختلف ازجمله حوزه قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي باشد. قرارداد در حوزه

واقف « مناقصه برگزاري فرايند» يا« قرارداد تشكيل دوره»فهومي، به اهميت شايد كساني از نظر كلي و م

گرفته  تئنش نگاه اين. نيستالزم برخوردار  كفايتاز  «مناقصات برگزاريقانون » كه كنندباشند گمان 

 از موارد زير است:

  توجهي به ناشي از بي ،درباره قانون مناقصاتشده  چشمگيري از ايرادهاي مطرح هايبخش

آن(  )شناسايي مخاطرات يا اختالفات احتمالي آينده و مديريت پيشگيرانه« عقالني و راهبردي رويكرد»

پيش از  نيازهاي قراردادي در دورهنساختن اطالعات و ديگر پيشضعف اجرايي و آماده  درواقعاست. 

هاي پيشين موجود در گامهاي كاستي درواقعشود. مناقصات مي هاي دورهمناقصه، سبب افزايش چالش
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 .ايجاد نه و شودمي نمايانمناقصات،  در دوره و

  دقيق متن قانون مصوب مجلس و  ديگري از ايرادها ناشي از عدم مطالعه عمده بخش

 هاست. هاي متكي به شنيدهايرادگيري

  هاي نامه، درواقع ناشي از نقايص مقرراتي آيين«قانون برگزاري مناقصات»با  هامخالفتاز  بسياري

اجرايي دولت است كه بايد آنها را از نقايص خود قانون مصوب مجلس )قانون برگزاري مناقصات( تفكيك 

شوند. مي هاي اجرايي رفعمهنابا بهبود آيين نمود. طبيعتاً اين نقايص نيازي به تغيير قانون ندارد و صرفاً

 تفسيرهاي يا تصورات از ناشي بلكه ،قانون متن مندرجاتها نيز نه متكي به بخش چشمگيري از مخالفت

 .است قانون مواد از اشخاص نادرست و ناقص

  هايي با ديگر قراردادهاي بخش عمومي دارد، مشاركت عمومي و خصوصي نيز اگرچه تفاوت روش

هايش گمان شباهت اين قراردادها با ديگر قراردادهاي نظام فني و اجرايي نه تنها كمتر از تفاوتاما بي

  هاست.ها بسيار بيشتر از تفاوتتشكيل قرارداد يا ارجاع كار شباهت نيست، بلكه در دوره

براي  قانون برگزاري مناقصات موجودگيري از بهرهرسد مي نظربا توجه به توضيحات ارائه شده به

يي با هاتخريبتواند از و انجام تغييرات سنجيده و در حد نياز ميتبيين حقوقي دوره تشكيل قرارداد 

شود بخشي از معرفي ميحل صورت آنچه امروز راهدر غير اين بيني، جلوگيري كند.پيشقابلنتايج غير

 مشكالت فردا خواهد شد.
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قانون »)نگاهي به در بخش عمومي « تشكيل قرارداد دوره»جايگاه و كاركردهاي عنوان گزارش: 

 «(مشاركت عمومي و خصوصي»دادهاي رو قرا« برگزاري مناقصات
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 حالجشهرام  تهيه و تدوين:

 داريوش ابوحمزه، محمدحسين معماريان علمي: رانناظ

بخش، امامنادر ابوالقاسمي، ابراهيم اسماعيلي هريسي، آرش : خارج از مركز كنندگاناظهارنظر

زاده، اميد اميري، رضا ايكاني، مهدي حيدرنژاد، عباس شفيعي، جمشيد جمعهامير امامسيد

زاده، حميدرضا قاسمي، عليرضا قديمي، سيدمرتضي كريمي، رضا نورالهي، اهللعزيزي، باقر عين

 نيافرهاد ياوري
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