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چکیده
ــرای  ــر معامــات دولتــی، تشــریفاتی را ب     قانون گــذاران در راســتای تحقــق اهــداف قوانیــن ناظــر ب
انجــام معامــات در حــوزه مربوطــه مقــرر داشــته و نهادهــای بخــش عمومــی را ملتــزم بــه رعایــت از 
آن نموده انــد. بــه همیــن منظــور طراحــی روش هــای متناســب بــا شــرایط متنــوع بــازار از موضوعــات 
ــی  ــدارکات عموم ــه ت ــون نمون ــه قان ــده از مطالع ــج کسب ش ــت. نتای ــات اس ــوق مناقص ــی حق اساس
ــه  ــن نکت ــد ای ــران مؤی ــزاری مناقصــات ای ــون برگ ــا قان ــی« آن ب آنســیترال 2011 و »مقایســه تطبیق
اســت کــه روش هــای برگــزاری مناقصــات بیان شــده در نظــام حقوقــی ایــران، علی رغــم رعایــت برخــی 
از اصــول کلــی و اهــداف حقــوق مناقصــات، فاقــد پویایــی، انســجام و ســرعت عمــل در اجــرای فرآینــد 
مناقصــات اســت و بــه نظــر می رســد یکــی از دالیــل اصلــی ایــن امــر عــدم تطابــق ســازوکار تعیین شــده 
در اجــرای روش هــای مذکــور بــا تحــوالت دهــه اخیــر، به خصــوص، در زمینــه ارتباطــات و فناوری هــای 
دیجیتــال اســت. وجــود ایــن نقصــان اهمیــت لــزوم بازنگــری در روش هــای برگــزاری مناقصــات منــدرج 
در قانــون مزبــور را دوچنــدان نمــوده اســت تــا از ایــن طریــق، قابلیــت و اثربخشــی قانــون افزایــش یابــد 
و از حیــث کاربــرد نیــز، بــا نیازهــای امــروزه و شــرایط حاکــم بــر تجــارت بین المللــی منطبــق باشــد. 

کلیدواژه ها: معامات دولتی، مناقصات، قانون برگزاری مناقصات ایران، قانون نمونه تدارکات دولتی 
آنسیترال.

*. دانشــجوی دوره دکتــری تخصصــی حقــوق عمومــی، واحــد تهــران ـ شــمال، دانشــگاه آزاد اســامی، تهــران 
hd001001hd@gmail.com                                                                                            ایــران   ،

**. دانشــیار گــروه حقــوق عمومــی، عضــو هیئت علمــی دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران، ایــران                                                                                                         
babbasi@ut.ac.ir                                                                                        )نویســنده مســئول(

***. دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران                             
hkh.be82@yahoo.com       

DOI: 10.22034/MRAL.2021.521028.1088
  تـاریخ پذیـرش: 1400.02.08 تـاریخ ارســال: 1399.09.22



12

مقدمه
 هــدف قوانیــن مناقصــه از ارائــه روش هــای متنــوع در انجــام مناقصــات ایــن اســت کــه قانون گــذار 
ــی  ــول و پذیرفتن ــات روش معم ــن مناقص ــب قوانی ــه در اغل ــی ک ــه عموم ــام مناقص ــر روش انج عاوه ب
اســت، بتوانــد روش هــای دیگــری از مناقصــه را بــه تصویــب برســاند کــه در دســتیابی بــه اهــداف قوانیــن 
مناقصــات ماننــد رقابــت، شــفافیت و کارآمــدی موفــق عمــل کنــد. ابــداع روش هــای دیگــر مناقصــه بــا 
هــدف نظام منــد ســاختن تمامــی فرآینــد خریدهــای بخــش عمومــی صــورت گرفتــه اســت. ایــن روش هــا 
دربرگیرنــدۀ انــواع معامــات نظیــر انجــام معامــات ســاده و دارای قیمــت کمتــر، معامــات مربــوط بــه 
شــرایط اضطــراری و نیــاز فــوری بــه کاال یــا خدمــات و معامــات بســیار پیچیــده و عمــده می باشــد کــه 
برگــزاری مناقصــه عمومــی ممکــن اســت نتوانــد به عنــوان مناســب ترین شــیوه خریــد در شــرایط فــوق 

تلقــی گــردد. 

ــون  ــواع روش هــای برگــزاری مناقصــه در قان ــا بررســی تطبیقــی ان ــا ب ــر آن اســت ت ایــن تحقیــق ب
برگــزاری مناقصــات ایــران و قانــون نمونــه تــدارکات دولتــی آنســیترال، بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد 
ــک  ــور چیســت و در شــرایط حاضــر کدام ی ــزاری مناقصــات در دو ســند مزب ــه تفاوت هــای روش برگ ک
از آنهــا در تأمیــن اهــداف حقــوق مناقصــات موفق تــر عمــل می کنــد. الزم بــه توضیــح اســت باتوجه بــه 
ایــن نکتــه کــه از زمــان تصویــب قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران، صاحب نظــران به تفصیــل در مــورد 
ــذا تمرکــز در  ــد1؛ ل ــور ســخن گفته ان ــون مزب ــب روش هــای برگــزاری مناقصــات در قان ــا و معای ضعف ه
ــه آنســیترال قــرار گرفتــه  ــر تشــریح قواعــد و ضوابــط به کارگیری شــده در قانــون نمون بیــان موضــوع، ب
اســت. بدین ترتیــب ابتــدا درخصــوص روش هــای برگــزاری مناقصــات کــه در قانــون ایــران از آنهــا یــاد 
شــده اســت به اختصــار توضیــح داده می شــود و درادامــه موضوعــات مرتبــط بیان شــده در قانــون نمونــه 
ــن نوشــتار »مقایســه  ــق در ای ــرد. روش تحقی ــورد بررســی قرارمی گی ــل بیشــتر م ــت نظــر و تأم ــا دق ب
تطبیقــی« اســت و بــر تحلیــل روش هــای موجــود در ســند آنســیترال و اســناد اجرایــی آن، تحت عنــوان 
ــون برگــزاری  ــه مقتضــای بحــث، ضعف هــای قان ــد دارد کــه ب ــور، تأکی ــی« ســند مزب »راهنمــای اجرای
مناقصــات ایــران در ایــن موضــوع را نیــز برشمرده اســت. الزم بــه ذکــر اســت، ارجــاع مــواد قانونــی در هــر 

بخــش، مربــوط بــه همــان قانونــی اســت کــه درخصــوص آن بررســی انجــام می شــود.

مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در »قانون برگزاری 
مناقصات« ایران و »قانون نمونه تدارکات دولتی 2014« آنسیترال

1. در ایــن خصــوص بــه برخــی از آثــار در فهریــت منابع فارســی اشــاره شــده اســت. همچنیــن برای اطاع بیشــتر رجوع شــود 

بــه: »باقرزاده،حقــوق مناقصات،1392،جلــد اول«، »عیدی زاده،شــرحی بــر قانــون برگــزاری مناقصــات،1386«، »حبیــب زاده، 

اصــول حاکــم بــر قراردادهای دولتــی، 1395«، »رحمانیــان، آثار حقوقــی قراردادهای پیمانــکاری دولتــی، 1395« و مقاله هایی 

نظیــر »احمــدی، آسیب شناســی فرآینــد مناقصه و مزایده و شناســایی فســادهای آن،1395، نشــریه دانش ارزیابــی« و»رحمانی 

ــماره7«. ــال دوم، ش ــوق اداری، س ــه حق ــات در ایران،1394،فصلنام ــزاری مناقص ــی برگ ــی حقوق ــرزاده، آسیب شناس و می
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ــزاری  ــون برگ ــه1 در قان ــزاری مناقص ــای برگ ــار اول. روش ه گفت
ــران2 ــات ای مناقص

ــی از دو روش مناقصــه  ــه یک ــزرگ ب ــات ب ــام معام ــون، انج ــن قان ــاده )11( ای ــد )ج( م ــق بن طب
ــات  ــاب معام ــر از نص ــاب باالت ــات در نص ــه معام ــت و هم ــدنی اس ــدود« انجام ش ــی« و »مح »عموم
ــاده  ــد )ب( م ــن تقســیم بندی در بن ــه اســت. نحــوه ای ــی جــای گرفت ــوان کل ــن دو عن متوســط در ای
ــرای  ــزار ب ــه براســاس آن اراده مناقصه گ ــف شده اســت ک ــران تعری ــوت مناقصه گ )4( از نظــر روش دع
ــوب  ــه مکت ــال دعوت نام ــق ارس ــا از طری ــی، ی ــوان عموم ــق فراخ ــد از طری ــا بای ــه ی ــزاری مناقص برگ
ــاع از  ــه اط ــود. درصورتی ک ــانده ش ــا رس ــاع آنه ــه اط ــرایط، ب ــد ش ــران واج ــه مناقصه گ ــمی ب و رس
برگــزاری مناقصــه از طریــق فراخــوان عمومــی انجــام شــود »مناقصــه عمومــی« و چنانچــه طــی مکاتبــه 
ــا مناقصه گــر و از طریــق دعوت نامــه صــورت پذیــرد »مناقصــه محــدود« نامیــده می شــود. مســتقیم ب

پــس از آن قانونگــذار در بنــد )الــف( همــان مــاده، مناقصــات را از لحــاظ مراحــل بررســی 
ــنهادهای  ــاس آن پیش ــه براس ــت ک ــرده اس ــدی ک ــروه طبقه بن ــه دو گ ــران ب ــنهادهای مناقصه گ پیش
ارائه شــده توســط مناقصه گــران به منظــور دســتیابی بــه کیفیــت مطلــوب خدمــات و کاالهــا 
مــورد ارزیابــی قرارمی گیــرد. بدین معنی کــه در مناقصــات پیچیده تــر مناقصه گــزار بــا تشــکیل 
ــات  ــت کاال و خدم ــی کیفی ــه ارزیاب ــدا ب ــی، پیــش از بررســی موضــوع قیمــت، ابت ــه فنی بازرگان کمیت
ــی  ــه ارزیاب ــودن نســبت ب ــردازد و در صــورت واجــد شــرایط ب ــر می پ پیشنهادشــده توســط مناقصه گ
ــا عنــوان »مناقصــه یک مرحلــه ای« و »مناقصــه  مالــی پیشــنهادها اقــدام می نمایــد کــه قانــون از آن ب
دومرحلــه ای« یــاد می کنــد؛ بنابرایــن وجــه تمایــز بیــن مناقصــه یک مرحلــه ای از دومرحلــه ای وجــود 
ــه یکــی از  ــران تمامــی مناقصــات ب ــی« اســت. بدین ترتیــب در نظــام حقوقــی ای ــی فنی بازرگان »ارزیاب

ــود: ــزار می ش ــر برگ ــرق زی ط

1. ماده 11 قانون برگزاری مناقصات ایران مصوب 1383.

ــه  ــد ب ــی واح ــا در قانون ــن و آیین نامه ه ــع قوانی ــدف تجمی ــا ه ــال1382و ب ــات در س ــزاری مناقص ــون برگ ــرح قان  . ط

تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید. باتوجه بــه ایــراد شــورای نگهبــان درحــوزه محــدوده کاربــرد قانــون، موضــوع بــه 

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ارجــاع شــد. ســرانجام مجمــع در جلســه مــورخ1383/11/03 بــا اصاحاتــی انــدک و بــا 

اســتثناءکردن نیروهــای مســلح، قانــون برگــزاری مناقصــات را تصویــب کــرد. مطابــق بــا مــاده30 قانــون برگــزاری مناقصــات، 

ایــن قانــون از تاریــخ تصویــب )1383/11/03( الزم االجــرا شده اســت. براســاس ایــن قانــون، هفــت ســند دیگــر نیــز به انضمــام 

قانــون بایــد بــه تصویــب مراجــع مختلــف می رســید و ابــاغ می شــد کــه شــامل یــک قانــون دیگــر، پنــج آیین نامــه اجرایــی 

ــم نصاب هــای معامــات می باشــد. ــرای ترمی ــه ســاالنه ب ــک مصوب و ی
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مناقصه عمومی یک مرحله ای  •
مناقصه عمومی دومرحله ای  •

مناقصه محدود یک مرحله ای  •
مناقصه محدود دومرحله ای1  •

ــون برگــزاری مناقصــات ایــران، تحــت  البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در مــاده )27( قان
شــرایطی خــاص، بــه انجــام معامــات مذاکــره ای، بــدون رعایــت تشــریفات معمــول در مناقصــات نیــز توجه 
ــا عنــوان »تــرک تشــریفات مناقصــه« شــناخته می شــود. بدیــن وصــف کــه چنانچــه  شــده  اســت کــه ب
انجــام مناقصــه بــا اســتفاده از هریــک از روش هــای فوق الذکــر میســر نباشــد، موضــوع معاملــه را می تــوان 

بــه طــرق دیگــری و بــدون رعایــت تشــریفات موضــوع مــاده )4( قانــون، از طریــق مذاکــره تأمیــن کــرد.

بند اول. مناقصات یک مرحله ای

ــه  ــازی ب ــه در آن نی ــت ک ــه ای اس ــه ای »مناقص ــه یک مرحل ــد، مناقص ــان ش ــه بی  همان گونه ک
ارزیابــی فنی بازرگانــی پیشــنهاد  ها نباشــد. در ایــن مناقصــه پاکت هــای پیشــنهاد مناقصه گــران 
در یــک جلســه گشــوده و در همــان جلســه برنــده مناقصــه تعییــن می شــود«. بدین معنی کــه 
ــت  ــن مرغوبی ــی و یافت ــی فنی بازرگان ــه بررســی و ارزیاب ــازی ب ــات ســاده نی ــرای معام ــزار ب مناقصه گ
ــذا در  ــدارد؛ ل ــه همیــن دلیــل طوالنی کــردن فرآینــد مناقصــه توجیهــی ن کاال و خدمــات نمی بینــد؛ ب

ــد. ــن می کن ــود را تأمی ــاز خ ــورد نی ــات م ــا خدم ــران، کاال ی ــان مناقصه گ ــه از می ــک مرحل ی

بند دوم. مناقصات دومرحله ای

ــی  ــران را ارزیاب ــی مناقصه گ ــنهادهای فن ــی، پیش ــه فنی بازرگان ــه ای کمیت ــات دومرحل در مناقص
ــنهادها  ــی پیش ــی فنی  بازرگان ــبت به ارزیاب ــور نس ــه مذک ــاده )2( کمیت ــد )هـــ( م ــق بن ــد. طب می کن
ــنهادهای  ــی پیش ــای فنی بازرگان ــایر ویژگی ه ــی، دوام و س ــتانداردها، کارآی ــخصات، اس ــه در آن مش ک

ــد. ــدام نمای ــوند، اق ــده می ش ــی برگزی ــنهادهای پذیرفتن ــی و پیش ــی، ارزیاب ــران بررس مناقصه گ

نحــوه ایــن ارزیابــی در مــاده )19( قانــون بیان شده اســت. معیار هــا و روش هــای ارزیابــی 
ــد پیشــنهادهای مناقصه گــران را خــارج  ــی در اســناد مشــخص می شــود و کمیتــه نمی توان فنی بازرگان

ــد. ــی نمای ــت، ارزیاب ــر شده اس ــناد ذک ــه در اس از آنچ

1. اسماعیلی هریسی، ابراهیم، حقوق صنعت احداث: شرح قانون برگزاری مناقصات، تهران:نشر دادگستر، 1392، ص 

134 و 135.

مطالعه تطبیقی روشای برگزاری مناقصات در »قانون برگزاری 
مناقصات« ایران و »قانون نمونه تدارکات دولتی 2014« آنسیترال
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در مناقصــات دومرحلــه ای بازگشــایی پاکت هــای مالــی مناقصه گــران تنهــا پــس از انجــام ارزیابــی 
فنی بازرگانــی مجــاز اســت. در ایــن روش مناقصــه، بــرای اطمینــان از دســت یابی بــه قیمــت متناســب 
)موضــوع بنــد )الــف( مــاده )2( قانــون( بــا کیفیــت تعییــن شــده در اســناد مناقصــه، برنــده مناقصــه 
ــاز  ــذاری امتی ــام آن، تأثیرگ ــرای انج ــود و ب ــن می ش ــت تعیی ــت در قیم ــر کیفی ــودن اث ــا لحــاظ نم ب
فنــی در قیمــت پیشــنهادی مــورد محاســبه قــرار می گیــرد کــه اصطاحــًا بــه آن »قیمــت ترازشــده1« 
ــده مناقصــه شــناخته  ــر، به عنــوان برن می گوینــد. مناقصه گــر پیشــنهاددهنده قیمــت ترازشــده پایین ت

می شــود. 

بند سوم. مناقصه عمومی

در مناقصــه عمومــی تقاضــای انجــام خدمــت یــا خریــد کاالی مــورد نیــاز از طریــق اعــان بیــن 
عمــوم داوطلبــان انجــام می شــود؛ بنابرایــن، مناقصــه عمومــی مناقصــه ای اســت کــه در آن، فراخــوان 
مناقصــه از طریــق آگهــی عمومــی بــه اطــاع مناقصه گــران می رســد. در صــورت تصمیــم کمیســیون 
ــای  ــق روزنامه ه ــی از طری ــوان عموم ــی، فراخ ــه روش عموم ــران ب ــوت از مناقصه گ ــه دع ــه ب مناقص

ــد. ــگان می رس ــاع هم ــه اط ــانه ها ب ــار و رس کثیراالنتش

ــه  ــه، مناقص ــان در مناقص ــور متقاضی ــض در حض ــدم تبعی ــی و ع ــانی عموم ــر اطاع رس ــاوه ب ع
ــام آن  ــه از ن ــی ک ــن ویژگ ــن ای ــی از بارزتری ــد. یک ــز می باش ــری نی ــای دیگ ــی دارای ویژگی ه عموم
ــت.2 در  ــت آنهاس ــارغ از ملی ــان و ف ــیوه یکس ــه ش ــران ب ــنهادهای مناقصه گ ــی پیش ــت، بررس پیداس
ــر وجــود  ــه صراحــت ب ــن اصــل توجــه نشــده و قانونگــذار ب ــه ای ــران ب ــون برگــزاری مناقصــات ای قان
تبعیــض بیــن مناقصه گــران داخلــی و خارجــی، حتــی در مناقصــات عمومــی، تأکیــد کــرده اســت )بنــد 
)د( مــاده )20( قانــون(. البتــه ممکــن اســت ایــن تصمیــم بــر مبنــای وجــود قانــون پیشــین »حداکثــر 
اســتفاده از تــوان فنــی و مهندســی تولیــدی و صنعتــی و اجرایــی کشــور در اجــرای پروژه هــا مصــوب 
ــی  ــاد نوع ــا ایج ــا ب ــاش اســت ت ــذار در ت ــد قانونگ ــر می رس ــه نظ ــذا ب ــد؛ ل ــده باش ــذ ش 1375« اخ
تبعیــض مثبــت بــرای مناقصه گــران ایرانــی، هم زمــان بــا اســتفاده از حداکثــر تــوان داخلــی، از تجربــه 

ــد گــردد.  ــی، بهره من ــکاران داخل ــت پیمان ــز، در جهــت تقوی ــش فنــی خارجــی نی و دان

1.جزء 22 بندالف ماده 2 »آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطاع رسانی«، مصوب 1385 هیئت وزیران.
2. اصل عدم تبعیض بین مناقصه گران و ارزیابی آنها فارغ از ملیت، ازجمله اصول برگرفته از موافقت نامه های WTO و 

به خصوص »توافق نامه تدارکات دولتی« )GPA( می باشد که ازجمله منابع مهم مورد استفاده در تدوین قانون نمونه تدارکات 
دولتی آنسیترال به شمار می رود. رجوع شود به:

Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement,United Nations, Octo�»
ber2014,P4,Para10 and P6,Para17

و همچنین بند 2 ماده 33 قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال«.
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بند چهارم. مناقصه محدود

مناقصــه محــدود روشــی اســت کــه انجــام عمــل یــا خریــد کاال یــا ترکیبــی از ایــن دو بــه مســابقه 
عــده معــدود و محــدودی از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه مــورد شناســایی ســازمان های عمومــی 
اســت، بــه اختیــار ایــن ســازمان ها گــذارده می شــود.1 روش مذکــور بــر مبنــای دالیلــی نظیــر محــدود 
ــورد  ــه م ــی ک ــزارش توجیه ــه گ ــا ارائ ــراری و ب ــرایط اضط ــا ش ــت دار ی ــران صاحی ــودن مناقصه گ ب
ــن روش،  ــرد، انجــام می شــود. در ای ــرار گی ــزار ق ــام دســتگاه مناقصه گ ــن مق ــب باال تری ــد و تصوی تأیی
ــه فهرســت مناقصه گــران  ــا مراجعــه ب ــا ب مناقصه گــزار، بــدون انتشــار فراخــوان عمومــی اجــازه دارد ت
صاحیــت دار و توانمنــدی کــه پیشــتر در مــورد آنهــا »ارزیابــی صاحیــت« انجــام شــده اســت، طــرف 

قــرارداد خــود را بــا رعایــت تشــریفات معمــول در مناقصــات عمومــی انتخــاب نمایــد.

در مناقصــه محــدود، مناقصه گــزار رقابــت را بیــن عمــوم ترتیــب نمی دهــد، بلکــه از بیــن فهرســت 
مناقصه گــران صاحیــت دار، اشــخاصی را بــرای شــرکت در مناقصــه دعــوت می کنــد. لیکــن باتوجه بــه 
اینکــه هــدف قوانیــن مناقصــات، از جملــه قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران، تأکیــد بــر ایجــاد فضــای 
رقابــت عمومــی و حضــور حداکثــری مناقصه گــران از طریــق انجــام »مناقصــه عمومــی« اســت؛ لــزوم 
برگــزاری مناقصــه محــدود را منــوط بــه تشــخیص و مســئولیت باال تریــن مقــام دســتگاه مناقصه گــزار 
ــه تأییــد شــود. در قانــون برگــزاری  ــا ذکــر ادل ــا محدودیــت برگــزاری مناقصه عمومــی ب نموده اســت ت
ــل  ــد دالی ــا آن بتوان ــتناد ب ــا اس ــزار ب ــه مناقصه گ ــل ک ــرایط محتم ــی از ش ــران، مصادیق مناقصــات ای
ــه ایــن  ــد، بیــان نشــده اســت و به طورکلــی مراجعــه ب ــوع مناقصــه را اثبــات نمای ــه ایــن ن مراجعــه ب
روش مناقصــه در مــواردی اســت کــه گــزارش توجیهــی ارائه شــده بــه تأییــد باالتریــن مقام دســتگاه برســد.

گفتار دوم. روش های برگزاری مناقصات در قانون نمونه آنسیترال2

قانــون نمونــه بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت کــه در انجــام معامــات حــوزه عمومــی، وقوع شــرایط 
ــگاه  ــادی و جای ــای اقتص ــب موقعیت ه ــات برحس ــن کاال و خدم ــاوت تأمی ــای متف ــاص و وضعیت ه خ
ــوص در  ــه خص ــاخت های الزم ب ــود زیرس ــرض وج ــا ف ــت؛ ب ــر اس ــزار اجتناب ناپذی ــازمانی مناقصه گ س
زمینــه فــن آوری ارتباطــات، روش هــای متنوعــی را بــرای جهــت برگــزاری مناقصــات ارائــه داده اســت. 

1. انصاری،ولی الله،کلیات حقوق قراردادهای اداری،چاپ ششم، تهران، نشرحقوقدان:دانش نگار،1390، ص 132.
2.در سال1994کمیســیون حقــوق تجــارت بین الملــل ســازمان ملــل قانونــی جامــع را باعنــوان قانــون نمونــه آنســیترال در 
ــه ایــن  ــور ب مــورد »تهیــه کاال و خدمــات و ساخت وســاز« مصــوب نمــود. لیکــن درادامــه و در ســال2004 کمیســیون مزب
نتیجــه رســید کــه قانــون1994 بایــد به روزرســانی شــود. به ویــژه درمــواردی کــه از ارتباطــات الکترونیــک در مناقصــه عمومــی 
اســتفاده می شــود؛ تااینکــه در ســال2011 قانــون نمونــه آنســیترال را تحت عنــوان »قانــون نمونــه تــدارکات دولتــی« تصویــب کرد. 

مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در »قانون برگزاری 
مناقصات« ایران و »قانون نمونه تدارکات دولتی 2014« آنسیترال
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از لحــاظ انتخــاب روش، هــدف هــر مناقصــه بایــد براســاس انتخــاب واجــد شــرایط ترین شــخص 
ــن و  ــه بهتری ــوان ب ــا بت ــرد ت ــرار گی ــرایط ق ــب ترین ش ــان و مناس ــن زم ــرارداد، در بهتری ــرف ق ط
ــد  ــرارداد منعق ــاس آن ق ــه براس ــنهادی ک ــا پیش ــوی وی ی ــده از س ــنهاد ارائه ش ــب ترین پیش مناس
می گــردد، دســت یافــت.1 در ایــن راســتا قانــون نمونــه نســبت به ابــداع روش هــای دیگــر مناقصــه بــا 

ــوده اســت. ــدام نم ــی اق ــای بخــش عموم ــد خریده ــی فرآین ــاختن تمام ــد س ــدف نظام من ه

بند اول. مناقصه عمومی2

ــی  ــرض در تمام ــوان روش پیش ف ــی به عن ــه عموم ــه از مناقص ــون نمون ــاده)28( قان ــد)1( م بن
ــرارداد،  ــه انجــام معامــات و انتخــاب طــرف ق ــدام ب ــرده اســت. بدین معنی کــه در اق ــام ب مناقصــات ن
ــر اســتفاده از روش مناقصــه عمومــی اســت و اســتفاده از ســایر روش هــای مناقصــه نیازمنــد  اصــل ب
اثبــات دلیــل و ارائــه گــزارش توجیهــی اســت؛ لــذا تنهــا زمانــی می تــوان از ســایر روش هــا اســتفاده 
نمــود کــه شــرایط انجــام آن محقــق شــود. بــه همیــن دلیــل از روش مناقصــه عمومــی اغلــب به عنــوان 
ــذا  ــب در آن اســت، ل ــال فســاد و تقل ــن احتم ــروز کمتری ــده ب ــه تضمین کنن ــاد می شــود ک روشــی ی
تمامــی مــوارد اســتثناء در انجــام آن بایــد صرفــًا بــر مبنــای الزامــات فنــی یــا محدودیت هــای زمانــی 

و امنیتــی قــرار گیــرد .3

 عــدم محدودیــت افــراد شــرکت کننده و امــکان ارائــه شــرح جامعــی از موضــوع مناقصــه در اســناد، 
از ویژگی هــای مهــم مراجعــه بــه مناقصــه عمومــی می باشــد. مراحــل و اصــول انجــام مناقصــه عمومــی 

از دیــدگاه قانــون نمونــه به صــورت خاصــه به شــرح ذیــل اســت:
فراخوان باید به صورت عمومی و بین المللی منتشر شود )ماده36(؛  �

شــرایط هریــک از شــرکت کننده ها و روش ارزیابــی بایــد در فراخــوان اعــام شــود )بندهــای   �
ــاده37(؛ )ب( و )پ( م

ــد )خ(  ــه پیشــنهاد اســت )بن ــی ارائ ــت زمان ــراه مهل ــه هم ــه ای ب ــًا یک مرحل مناقصــه عموم  �
مــاده37 و بنــد )س( مــاده39(؛

ــوند. در  ــه ش ــته ارائ ــای دربس ــده و در پاکت ه ــوب، امضاش ــد مکت ــی بای ــنهادها همگ پیش  �

 1�Hackett,M. Statham,G,eds)2016(,The Aqua Group Guide to Procurement, Tendering and Contract Administration,2nd

.ed.Wiley Blackwell,Chichester,West Sussex,2016, P35

2�Open tendering

 3�Woods,G. Mantzaris.E ,Anti�Corruption Reader,Anti�Corruption Centre for Education and Research of the University . 

.of Stellenbosch,School of Public Leadership,University of Stellenbosch,2012,P131
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ــرایط  ــق ش ــد طب ــنهادها بای ــی، پیش ــورت الکترونیک ــه ص ــنهاد ب ــه پیش ــکاِن ارائ ــود ام ــورت وج ص
مــاده40(؛ )بندهــای)1(و)2(  می شــود  انجــام  مناقصه گــزار  ســوی  از  اعام شــده 

پیشنهادها در جلسه عمومی گشایش می شود )بند)2( ماده42(؛  �
قــرارداد بــا ارائه دهنــده مناســب ترین قیمــت یــا کمتریــن قیمــت، برحســب آنچــه در اســناد   �
قیــد شده اســت )جــزء )ب( بنــد )3( مــاده43( و بــدون انجــام هرگونــه مذاکــره )مــاده44( یــا اصــاح 
ــود  ــوارد وج ــز در م ــه ج ــاده43(، ب ــد )3( م ــود )بن ــده ب ــر ش ــناد ذک ــرارداد نســبت به آنچــه در اس ق
اشــتباهات جزئــی کــه تغییــر اساســی در ماهیــت موضــوع مناقصــه و قــرارداد نداشــته باشــد )جــزء)ب(

بنــد)1( مــاده43(، منعقــد می گــردد.

ــات  ــزاری مناقص ــون برگ ــی در قان ــات عموم ــزاری مناقص ــا روش برگ ــن روش ب ــده ای ــاوت عم تف
ایــران، علی رغــم تشــابه در نــام، ایــن اســت کــه تمامــی اســناد مربــوط بــه پیشــنهادهای فنــی و مالــی 
ــه، در قالــب یــک پیشــنهاد )یــک عنــوان پاکــت( ارائــه می گــردد  در شــیوه بیان شــده در قانــون نمون
و بــه صــورت تفکیک شــده و در پاکت هــای جداگانــه قــرارداده  نمی شــوند. روش اعــام برنــده 
ــن  ــب چنانچــه نحــوه تعیی ــق روش بیان شــده در اســناد انجــام می شــود. بدین ترتی ــز طب مناقصــه نی
ــده  ــده براســاس کمتریــن قیمــت باشــد، ارائه دهنــده پایین تریــن قیمــت پیشــنهادی به عنــوان برن برن
مناقصــه اعــام می گــردد و درصورتی کــه مقــرر باشــد شــخص پیشــنهاددهنده مقــرون به صرفه تریــن 
قیمــت )قیمــت میانگیــن( کــه معیارهــای تشــخیص آن در اســناد اعــام شــده و شــامل اجــزای دیگــر 
تشــکیل دهنده قیمــت اســت، عنــوان نفــر اول را از آن خــود کنــد، بــه همیــن ترتیــب عمــل خواهــد 

شــد )مــواد 42 و43(. 

بند دوم. مناقصه محدود1

دلیــل عمــده ای کــه موجــب می شــود مناقصــه  محــدود درمقایســه با مناقصــه  عمومــی در ســطح 
پایین تــری از شــفافیت قــرار گیــرد، عــدم انتشــار فراخــوان عمومــی اســت. قانــون نمونــه، در خصــوص 
ــام مناقصه گــران صاحیتــدار ســکوت  حداقــل تعــداد، نحــوه انتخــاب مناقصه گــران و مرجــع اعــام ن
ــون  ــن قان ــت. در ای ــپرده اس ــور س ــر کش ــذاری ه ــای قانون گ ــه نهاده ــن آن را ب ــت و تعیی ــرده  اس ک
اســتفاده از روش مناقصــه محــدود فقــط در دو مــورد مجــاز شــناخته شــده اســت. بــر ایــن  اســاس بنــد 
)1( مــاده )29( بیــان داشته اســت، مناقصه گــزار صرفــًا می توانــد بنــا بــه دالیــل ذیــل از روش مناقصــه 

محــدود در تأمیــن خدمــات و کاالی موردنیــاز خــود اســتفاده نمایــد:

1�Restricted tendering

مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در »قانون برگزاری 
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� موضــوع مناقصــه بــه دلیــل پیچیده بــودن و ماهیــت تخصصــی آن تنهــا توســط تعــداد معــدودی 
ــه باشــد؛ از مناقصه گــران قابــل ارائ

� زمــان و هزینــه مــورد نیــاز بــرای بررســی و ارزیابــی تعــداد زیــادی از مناقصه گــران متناســب بــا 
ارزش و مبلــغ مناقصــه نباشــد.

 بنابرایــن در راســتای اجــرای بنــد )1( مــاده )28( کــه اســتفاده از روش هــای دیگــر مناقصــه غیــر 
از مناقصــه عمومــی را نیازمنــد گــزارش توجیهــی و تأییــد آن توســط مقــام ذی صــاح دانســته اســت، 
برخــاف قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران کــه در بنــد )2( مــاده )4( قانــون، صرفــًا از بیــان محدودیــت 
برگــزاری مناقصــه بــا ذکــر ادلــه در تهیــه گــزارش توجیهــی صحبــت بــه میــان آورده اســت؛ از دیــدگاه 
قانــون نمونــه، گــزارش مزبــور کــه اتخــاذ تصمیــم بــر مبنــای آن صــورت می گیــرد، بایــد بــر یکــی از 
ــه مناقصه محــدود  ــه دلیــل اول مراجعــه ب دو دلیــل عمــده فــوق اســتوار باشــد. البتــه انتقــادی کــه ب
ــه ایــن نکتــه پی بــرد کــه  وارد می شــود ایــن اســت کــه بــدون انتشــار فراخــوان عمومــی نمی تــوان ب
ــه  ــر آن باتوجه ب ــاوه ب ــتند.1 ع ــه هس ــوع مناقص ــرای موض ــی اج ــر دارای توانای ــداد مناقصه گ ــه تع چ
ــه  ــوان ب ــوارد نمی ت ــب م ــدود در اغل ــه مح ــد مناقص ــرکت کنندگان در فرآین ــر ش ــور فراگی ــدم حض ع
ــودن  ــادی ب ــدف اقتص ــر ه ــه ب ــود ک ــبب می ش ــوع س ــن موض ــت یافت. ای ــت دس ــب ترین قیم متناس

مناقصــه خدشــه وارد شــود.

ــرای شــرکت مناقصه گــران در مناقصــات محــدود موضوعیــت  اگرچــه انتشــار فراخــوان عمومــی ب
نــدارد، ولــی ایــن موضــوع بــه معنــی عــدم اطاع رســانی همگانــی مبنــی بــر انجــام مناقصــه محــدود 
توســط مناقصه گــزار نیســت. بــر ایــن اســاس مناقصه گــزار موظــف اســت تــا نســبت به انتشــار اعــان 
عمومــی مبنــی بــر اعــام قصــد خــود بــر انجــام معاملــه بــا ذکــر موضــوع مناقصــه به شــیوه مناقصــه 
ــان  ــس از اع ــه پ ــاده34( و چنانچ ــد )5( م ــد )بن ــدام نمای ــانی اق ــبکه های اطاع رس ــدود در ش مح
عمومــی، اشــخاص فعــال در زمینــه موضــوع مناقصــه کــه از آنهــا بــرای شــرکت در مناقصــه محــدود 
دعــوت نشــده باشــد، اعــام آمادگــی نماینــد؛ در ایــن شــرایط، مناقصه گــزار مجــاز بــه رد درخواســت 

آنهــا نخواهدبــود .2

1�Arrowsmith.S ,Public Procurement:An Appraisal of the Uncitral Model Law as a Global Standard,Interna�

.tional and Comparative Law Quarterly,2004,p17

2�Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement,United Nations, 2014,P178. 
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بند سوم. استعالم قیمت1

ــودن  ــتثنی نم ــد، مس ــد خری ــردن فرآین ــا نظام مندک ــاط ب ــده در ارتب ــول پذیرفته ش ــی از اص یک
ــا هــدف  ــزرگ، ب ــه ای کمتــر از فرآینــد پیچیــده و دســت وپاگیر مناقصــات ب ــا ارزش مبادل معامــات ب
ــون  ــاس قان ــن اس ــر همی ــت. ب ــد اس ــردن خری ــه ک ــه مقرون به صرف ــت و درنتیج ــی در وق صرفه جوی
ــای  ــوارد خریده ــزار در م ــای مناقصه گ ــن نیازمندی ه ــاده تری در تأمی ــای س ــز از روش ه ــه نی نمون
ســاده و دارای قیمــت پاییــن اســتفاده نمــوده اســت کــه از آن تحــت عنــوان »اســتعام قیمــت« یــاد 

ــردد.  ــن می گ ــررات تعیی ــن و مق ــی در قوانی ــواًل حدنصاب ــرای آن معم ــرای اج ــود و ب می ش

بنــد )2( مــاده )29( قانــون نمونــه مراجعــه بــه ایــن روش را در مــواردی کــه ارائــه کاال یــا خدمــات 
ــاز  ــت مج ــوردار اس ــری برخ ــی کمت ــه از پیچیدگ ــوع مناقص ــد و موض ــترس می باش ــانی در دس به آس
دانســته اســت؛ همچنیــن ایــن روش می توانــد درخصــوص معاماتــی کــه در قوانیــن و مقــررات داخلــی 
بــرای آنهــا حدنصــاب در نظــر گرفتــه شــده اســت، بــرای معامــات دارای حــد نصــاب پایین تــر مــورد 
عمــل قــرار بگیــرد.2 ایــن روش مشــابه روش خریــد در معامــات متوســط موضــوع بنــد )ب( مــاده )11( 

قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران اســت. 

بدین ترتیــب براســاس قانــون نمونــه، مناقصه گــزار بایــد نســبت به اخــذ حداقــل 3 فقــره اســتعام 
اقــدام نمایــد )بنــد )2( مــاده 34 (. در ایــن روش هرگونــه مذاکــره بیــن طرفیــن ممنــوع اســت و هــر 
ــن«  ــه یــک پیشــنهاد اســت. قیمــت پیشــنهادی مناقصه گــری کــه »کمتری ــه ارائ مناقصه گــر مجــاز ب

ــاده46(. ــده انتخــاب می شــود )م ــوان برن ــه داده باشــد به عن قیمــت پیشــنهادی را ارائ

درمقایســه با مــاده مشــابه آن در قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران، مشــاهده می شــود کــه وظایــف 
مربــوط بــه مناقصه گــزار در معامــات متوســط بــر عهــده کارپــرداز قــرار گرفتــه اســت و چنانچــه بهــای 
بــه دســت آمــده، کــه لزومــًا به منزلــۀ کمتریــن قیمــت نیســت، مــورد تأییــد مســئول واحــد تدارکاتــی 
قــرار گیــرد، معاملــه قابــل انجــام اســت )بندهــای )الــف( و )ب( مــاده )11( قانــون برگــزاری مناقصــات 
ایــران(. از دیــدگاه قانــون نمونــه در اســتفاده از ایــن روش نیــازی بــه انتشــار فراخــوان عمومــی نیســت 
و فرم هــای اســتعام قیمــت می توانــد مســتقیمًا بــرای تعــداد زیــادی از تأمین کننده هــا ارســال شــود 
ــر  ــد از 3 کمت ــا نبای ــداد آنه ــا، تع ــی تأمین کننده ه ــرای تمام ــال ب ــکان ارس ــدم ام ــورت ع ــه در ص ک

1�Request for quotations

2�Arrowsmith.S ,Public Procurement Regulation:An Introduction, University of Nottingham, 2010,P43.  
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باشــد. نحــوه انتخــاب افــرادی کــه فرم هــای اســتعام بــرای آنهــا بایــد ارســال شــود مشــخص نیســت 
و عــدم امــکان اخــذ اســتعام از حداقــل 3 شــخص مانــع از ادامــه فرآینــد روش مزبــور نمی شــود.1

قانــون نمونــه بــه منظــور جلوگیــری از زمینــه بــروز انحصــار در تأمیــن کاال یــا دریافــت خدمــات 
ــی و  ــزارش توجیه ــد گ ــری از آن را نیازمن ــن روش، به کارگی ــتفاده از ای ــدود در اس ــخاص مع از اش
ــران کــه در  ــون برگــزاری مناقصــات ای ــن برخــاف قان ــام ذی صــاح دانســته اســت؛ بنابرای ــد مق تأیی
آن وقــوع معاملــه در محــدوده حدنصــاب تعییــن شــده در قوانیــن، ضوابــط انجــام معامــات را بــر آن 
حاکــم می کنــد، براســاس قانــون نمونــه عــاوه بــر آن، نیازمنــد ارائــه گــزارش توجیهــی و تأییــد مقــام 
ذی صــاح می باشــد کــه ایــن امــر موجــب نظــارت بیشــتر بــر نحــوه انجــام معامــات ســطح متوســط 

ــود.  ــزار می ش ــات مناقصه گ ــط مقام توس

برخــاف قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران کــه انجــام هــر معاملــه در محــدوده معامــات متوســط 
ــه، اســتفاده  ــون نمون ــد؛ از نظــر قان ــل انجــام می دان ــق اخــذ ســه فقــره اســتعام قاب ــاراً از طری را اجب
ــد از  ــزار می توان ــت و مناقصه گ ــاری اس ــر اختی ــاب پایین ت ــد نص ــات ح ــام معام ــن روش در انج از ای
ــه شــیوه بیان شــده  ســایر روش هــای مناقصــه اســتفاده نمایــد. همچنیــن انجــام معامــات متوســط ب
در قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران می توانــد خطــر ایجــاد انحصــار در اشــخاص تأمین کننــده را بــه 
دلیــل وجــود خریدهــای تکــراری به وجــود آورد؛ بــه همیــن منظــور قانــون نمونــه توصیــه نمــوده اســت 
کــه اســتفاده از روش اســتعام قیمــت روش مناســبی بــرای انجــام خریدهــای مشــابه و در بــازه زمانــی 
ــوده  ــنهاد نم ــق را پیش ــوب تواف ــتفاده از روش چهارچ ــواردی اس ــن م ــد و در چنی ــخص نمی باش مش

اســت.2

بند چهارم. درخواست پیشنهاد، بدون انجام مذاکره3

ــل  ــدم تداخ ــور ع ــه منظ ــزار ب ــه مناقصه گ ــی رود ک ــه کار م ــواردی ب ــه در م ــن روش مناقص ای
ــای  ــام فرآینده ــس از اتم ــا پ ــد دارد ت ــی، قص ــی مال ــی در ارزیاب ــی و کیف ــد فن ــری فرآین و تأثیرپذی
ــد.  ــی قرارده ــورد بررس ــه م ــورت جداگان ــه ص ــنهادها را ب ــی پیش ــاد مال ــی، ابع ــی و فن ــی کیف ارزیاب
ــا انتهــا، از مذاکــره  ــن فرآینــد، از ابتــدا ت ــام آن پیداســت مناقصه گــزار در انجــام ای همان گونه کــه از ن

1�Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement,United Nations, 2014,P173

2�Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement,United Nations, 2014,P171 . 

3�Request for proposals without negotiation . 
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بــا مناقصه گــران منــع شــده اســت.1 ضــرورت برگــزاری مناقصــه بــه ایــن روش در مــواردی اســت کــه 
ــی  ــف اســت و ارزیاب ــی مناقصــه دارای اســتاندارد مشــابه ای در حالت هــای مختل ماهیــت کیفــی و فن
ــرای مناقصه گــزار از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت؛ بنابرایــن هــر قســمت از  ــی پیشــنهادها ب  مال
پیشــنهاد مناقصه گــران کــه دارای ماهیــت مالــی اســت، ازجملــه قیمــت نهایــی آن، بایــد بــه صــورت 

ــه و پــس از انجــام کامــل ارزیابــی کیفــی و فنــی مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.  جداگان

ــی و  ــنهادهای فن ــد پیش ــران بای ــه مناقصه گ ــت ک ــه اس ــز بدین گون ــیوه نی ــن ش ــرای ای روش اج
مالــی خــود را بــه تفکیــک ارائــه نماینــد و مناقصه گــزار نیــز بــه ترتیــب، پــس از ارزیابــی پیشــنهادهای 
ــد  ــی کــه نتوانن ــد و مناقصه گران ــدام می نمای ــی اق کیفــی و فنــی، نســبت به بررســی پیشــنهادهای مال
ــی  ــد ارزیاب ــد، از فرآین ــرآورده نماین ــزار را ب ــر مناقصه گ ــورد نظ ــی م ــی و فن ــات کیف ــل الزام حداق
ــه شــامل  ــی پیشــنهاد ک ــی عناصــر مال ــد تمام ــز بای ــی نی ــد شــد. در ارزیابی مال ــی حــذف خواهن  مال
قیمــت نهایــی و عناصــر تشــکیل دهنده قیمــت نهایــی هســتند مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد )بنــد)10( 
ــات  ــل الزام ــه اواًل حداق ــود ک ــاب می ش ــده انتخ ــوان برن ــری به عن ــب مناقصه گ ــاده47(. بدین ترتی م
فنــی موضــوع مناقصــه را بــرآورده کــرده باشــد )بندهــای)7( و)8( مــاده47( و ثانیــًا قیمــت نهایــی و 
ــه  ــزار قرارگرفت ــد مناقصه گ ــورد تأیی ــت م ــب ترین قیم ــوان متناس ــکیل دهندۀ آن به عن ــر تش عناص
 باشــد )بنــد10 مــاده47(. مناقصاتــی کــه تحت عنــوان مناقصــات عمومــی در قانــون برگــزاری مناقصــات 
ــه تفکیــک در  ــی مناقصه گــران ب ــی و مال ــه پیشــنهادهای فن ــاد می شــود، از لحــاظ ارائ ــران از آن ی ای
ــه و همچنیــن نحــوه گشــایش پاکت هــا، برگرفتــه از روش مناقصــه مذکــور اســت. پاکت هــای جداگان

بند پنجم. دومرحله ای2

اســتداللی کــه در ورای انتخــاب ایــن روش وجــود دارد، در دو موضــوع خاصــه می شــود. در آغــاز 
فرآینــد، اســتفاده از ایــن روش بــه مناقصه گــزار اجــازه می دهــد بــا بررســی جنبه هــای فنــی پیشــنهاد 
ــاره آنهــا، شــرایط فنــی مناقصــه را کــه خــود به تنهایــی قــادر بــه توصیــف  و بحث هــای هدفمنــد درب
آن نبــوده نهایــی کنــد و در شــرح دقیــق موضــوع مناقصــه از نتایــج حاصلــه اســتفاده نمایــد. پــس از 
ــق  ــه دوم را طب ــد، مرحل ــی می توان ــاء کارآی ــت و ارتق ــظ رقاب ــان از حف ــرای اطمین ــزار ب آن مناقصه گ
ــه دارای  ــزرگ ک ــای ب ــام پروژه ه ــرای انج ــن روش ب ــاند. ای ــرانجام برس ــه س ــی ب روش مناقصه عموم
ابعــاد فنــی و تخصصــی پیچیــده هســتند کاربــرد دارد؛3 بنابرایــن از دیــدگاه قانــون نمونــه مناقصــات 

1�Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement,United Nations, 2014,P174

2�Two�stage tendering . 

3�Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement,United Nations, 2014,P187
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دومرحلــه ای روشــی اســت کــه در آن بررســی تمــام ابعــاد و جزئیــات مربــوط بــه بخــش فنــی موضــوع 
مناقصــه امکان پذیــر نباشــد و تعییــن مفــاد نهایــی اسنادپیشــنهاد، مســتلزم فرآینــد جداگانــه ای اســت. 
بــه عبارتــی در خصــوص مناقصاتــی کــه بــه دلیــل پیچیــده بــودن موضــوع مناقصــه و بــه دلیــل عــدم 
آگاهــی و تســلط کافــی و یــا در اختیــار نداشــتن امکانــات و نیروهــای انســانی متخصــص، مناقصه گــزار 
قــادر بــه بررســی همــه جانبــه ابعــاد موضــوع مناقصــه نیســت می توانــد از ایــن روش اســتفاده نمایــد 
ــتری  ــه بیش ــی و تجرب ــه دارای توانای ــه ک ــوع مناقص ــوزه موض ــال در ح ــران فع ــک مناقصه گ و از کم

هســتند، در تهیــه اســناد نهایــی مناقصــه برخوردارگــردد.1

ــت آمده  ــج به دس ــه و نتای ــه اول مناقص ــام مرحل ــس از  اتم ــد پ ــزار می توان ــن روش مناقصه گ در ای
ــات پیش بینی شــده در  ــی از الزام ــا حــذف بخش های ــه، نســبت به اصــاح ی ــرات صــورت گرفت از مذاک
اســناد مناقصــه کــه در مرحلــه اول تعییــن شــده بــود، اقدام نمایــد. به عنــوان مثــال، ممکــن اســت بعــد 
از ارزیابــی پیشــنهادهای مناقصه گــران در مرحلــه اول و انجــام مذاکــره درخصــوص پیشــنهادهای ارائــه 
شــده، مناقصه گــزار بــه ایــن نتیجــه برســد کــه در بــرآورد الزامــات فنــی و مباحــث اســتاندارد و کیفیــت 
ــزار  ــه مناقصه گ ــازه را ب ــن اج ــۀ دوم ای ــه در مرحل ــون نمون ــت. قان ــا شده اس ــب خط ــول مرتک محص
می دهــد کــه نســبت  بــه رفــع و بهبــود شــرایط فنــی موضــوع مناقصــه اقــدام نمایــد. هرگونــه حــذف 
ــی  ــه اطــاع تمام ــد ب ــزار رسیده اســت بای ــد مناقصه گ ــه تأیی ــه ب ــناد ک ــی از اس ــا اصــاح بخش های ی

مناقصه گــران برســد )جــزء )پ( بنــد )4( مــاده48(.

ــه اول مناقصه گــزار  نحــوه اجــرای انجــام مناقصــه مذکــور نیــز بدیــن صــورت اســت کــه در مرحل
نســبت بــه ارائــه اســناد مناقصــه کــه می توانــد دربردارنــدۀ بخشــی از اطاعــات کلــی موضــوع مناقصــه، 
شــرایط و ضوابــط شــرکت در مناقصــه و الزامــات فنــی مــورد نظــر وی باشــد، بــه مناقصه گــران طــی 
ــوه پیشــنهادهای خــود را براســاس  ــران بالق ــس از آن مناقصه گ ــد. پ ــدام می نمای ــی اق فراخــوان عموم
اســناد مناقصــه مزبــور، بــدون ذکــر قیمــت پیشــنهادی، در مهلــت مقــرر ارائــه می دهنــد. پیشــنهادهای 
ــه،  ــوع مناقص ــه موض ــود در زمین ــی موج ــای فن ــامل راهکاره ــت ش ــن اس ــران ممک ــه مناقصه گ اولی
ــت باشــد.  ــا واقعیــت موجــود و شــرایط رقاب ــق ب پیشــنهادهای اصــاح الزامــات فنــی، در جهــت تطاب
ــان از  ــه پیشنهادهایش ــی ک ــا مناقصه گران ــده، ب ــه ش ــنهادهای ارائ ــه پیش ــس از مطالع ــزار پ مناقصه گ
ــت  ــج به دس ــاس نتای ــا براس ــردازد ت ــث می پ ــره و بح ــه مذاک ــود، ب ــناخته ش ــی ش ــر وی پذیرفتن نظ
آمــده بتوانــد بــه شــرح جزئیــات دقیقــی از موضــوع مناقصــه دســت یابــد. در ایــن مرحلــه مناقصه گــزار 
ــۀ  ــر را از شــرکت در ادام ــرده و مناقصه گ ــی ک ــردود تلق ــوط را م ــًا نامرب ــد پیشــنهادهای کام می توان

فرآینــد محــروم نمایــد )بنــد )3( مــاده 48(.

 1�Nicholas,Caroline)2010(,UNCITRAL on Government Procurement:Purpose, Objectives and Complementarity with the

.WTO,Uncitral.Org,2010,P14
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ــنهادهای  ــد پیش ــده اند، می توانن ــذف نش ــت ح ــد رقاب ــه از فرآین ــی ک ــه دوم، مناقصه گران در مرحل
نهایــی خــود را براســاس آخریــن اصاحــات انجــام شــده در اســناد مناقصــه کــه توســط مناقصه گــزار 
ــف(  ــد )جــزء )ال ــل  نماین ــه مناقصه گــزار تحوی ــا درج قیمــت پیشــنهادی ب ــه شده اســت، همــراه ب تهی

بنــد )4( مــاده48(. 

ــا برنــده ای اســت کــه ممکــن اســت در  از معایــب ایــن روش تحمیــل شــرایط و انعقــاد قــرارداد ب
مذاکــره بــا مناقصه گــزار و اصــاح اسنادپیشــنهاد، نقــش پررنگــی نداشــته باشــد ولــی پیشــنهاد اولیــه 
وی در مرحلــه اول از ســوی مناقصه گــزار مــردود هــم تلقــی نشــده اســت. اگرچــه طبــق جــزء )ت( بنــد 
)4( مــاده )48( مناقصه گــری کــه تمایــل بــه ارائــه پیشــنهاد در مرحلــه  دوم نداشــته باشــد، می توانــد 
ــزار  ــه مناقصه گ ــه دوم ب ــنهاد در مرحل ــه پیش ــود را ارائ ــراف خ ــه، انص ــط ضمانت نام ــر ضب ــدون خط ب

اعــام کنــد.

ــاص  ــرایط خ ــوع ش ــت وق ــد تح ــزار می توان ــه، مناقصه گ ــون نمون ــد )30( قان ــق بن ــن طب همچنی
دیگــری نیــز بــه ایــن روش مراجعــه نمایــد. در ایــن صــورت چنانچــه برگــزاری مناقصــه عمومــی بنــا بــه 
دالیلــی نظیــر عــدم مشــارکت مناقصه گــران و یــا انصــراف برنــده اول از انعقــاد قــرارداد، بــا شکســت 
ــه مناقصــه دومرحلــه ای از عقیــم  ــا تبدیــل مناقصــه عمومــی ب ــد ب مواجــه شــود، مناقصه گــزار می توان
ــر و  ــا تغیی ــی و ب ــوان قبل ــع فراخ ــه تب ــه ب ــد. بدین معنی ک ــری نمای ــه جلوگی ــد مناقص ــدن فرآین مان
اصــاح مفــاد آن بخشــی از اســناد پیشــنهاد کــه موجــب عــدم تمایــل شــرکت کنندگان در مناقصــه 
ــه  ــناد مناقص ــاس اس ــد براس ــنهاد جدی ــه پیش ــبت به ارائ ــا نس ــد ت ــران بخواه ــت، از مناقصه گ شده اس
ــی  ــود تعریف ــه می ش ــه ماحظ ــوق، همان گونه ک ــات ف ــه توضیح ــد. باتوجه ب ــده اقدام نماین ــاح ش اص
ــات  ــزاری مناقص ــون برگ ــه در قان ــا آنچ ــت ب ــه شده اس ــون نمون ــه ای در قان ــات دومرحل ــه از مناقص ک

ایــران وجــود دارد، کامــًا متفــاوت  اســت.1

1. براســاس ســند آنســیترال احتمــال تغییــر در مفــاد اســناد و شــرایط  مناقصــه مرحلــه  اول و دوم پیش بینــی شده اســت. 

ایــن موضــوع درمــورد مناقصــات دومرحلــه ای قانون مناقصات ایــران، پــس از عبــور از مرحلــه اول،عمــًا امــکان پذیــر نیســت. 

همچنیــن انتخــاب روش مناقصــه دومرحلــه ای توســط مناقصه گــزار در قانون نمونــه ممکن اســت ناشــی از عدم اقبــال 

شــرکت کنندگان در »مناقصــات عمومــی« باشــد کــه در این خصــوص هــدف از انتخــاب روش مناقصه دومرحلــه ای در 

ــاب  ــزار از انتخ ــدف مناقصه گ ــی ه ــد. به طورکل ــران خواهدش ــات ای ــزاری مناقص ــون برگ ــاوت از قان ــًا متف ــیترال کام آنس

ــا،  ــده در قیمت ه ــش تعیین ش ــر و از پی ــت موردنظ ــال کیفی ــر اعم ــی ب ــران مبتن ــه ای در قانون مناقصات ای روش دومرحل

ازطریــق ارزیابــی  فنــی  بازرگانــی پیشــنهاد هاســت؛ درحالی کــه هــدف از انجــام مناقصات�دومرحلــه ای براســاس قانون نمونــه 

ــت. ــرایط کنونی بازار اس ــاس ش ــی و براس ــای فن ــروژه در زمینه ه ــی پ ــاز  واقع ــناخت نی ش

مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در »قانون برگزاری 
مناقصات« ایران و »قانون نمونه تدارکات دولتی 2014« آنسیترال
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بند ششم. درخواست پیشنهاد همراه با گفت وگو1

ــرای مناقصــات دارای ابعــاد نســبتًا پیچیــده طراحــی شــده اســت کــه  روش مناقصــه فــوق نیــز ب
ــدات موضــوع مناقصــه  ــرای انجــام تعه ــکاری ب ــه و ابت ــای نوآوران ــال راه ه ــه دنب ــزار ب در آن مناقصه گ
ــرای  ــه ب ــوع مناقص ــات موض ــرح جزئی ــم و ش ــت تنظی ــن اس ــوارد ممک ــه م ــن گون ــد. در ای می باش
ــا مناقصه گــران  ــه ایــن نتیجــه برســد کــه مذاکــره ب ــر نباشــد و مناقصه گــزار ب مناقصه گــزار امکان پذی
بــرای دســتیابی بــه قابل قبول تریــن راه حــل در تأمیــن خدمــات یــا کاال مــورد نیــاز اســت )جــزء )الــف( 
بنــد )2( مــاده30(. به عنــوان نمونــه در انجــام آزمایــش یــا امــور پژوهشــی ممکــن  اســت، مناقصه گــزار 
بــه دنبــال راهــی بــرای صرفه جویــی در مصــرف انــرژی بــرای انجــام تعهــدات موضــوع مناقصــه باشــد 
یــا بخواهــد ضایعــات حیــن انجــام پــروژه را بــه صــورت بهینــه در اجــرای پــروژه به کارگیــرد؛ بنابرایــن 
ــن  ــوان از ای ــه نتیجــه کار مشــخص نباشــد، می ت ــواردی ک ــم موضــوع مناقصــه در م طراحــی و تنظی

روش بــرای انجــام مناقصــه اســتفاده نمــود.

ایــن روش مشــابه روش مناقصــه دومرحلــه ای قانــون نمونــه اســت؛ لیکــن ماهیــت و روش انجــام 
ــی  ــا تمام ــل ب ــات متقاب ــزار در جلس ــن روش مناقصه گ ــت. در ای ــاوت اس ــره در دو روش متف مذاک
ــد در  ــه می توان ــی اســت ک ــردازد. هــر جلســه گفتگــو شــامل مراحل ــو می پ ــه گفت وگ ــران ب مناقصه گ
موضوعــات مختلــف فنــی، کیفــی و نحــوه اجــرای تعهــدات قــراردادی و امــور مالــی متمرکــز باشــد. 
در مناقصــات دو مرحلــه ای تمامــی موضوعــات مناقصــه بــا تمامــی اشــخاص بالقــوه در فرآینــد مذاکــره 
ــوع  ــی از موض ــورد بخش ــد در م ــح ده ــت ترجی ــن اس ــزار ممک ــه مناقصه گ ــرد؛ بلک ــورت نمی گی ص

ــه مذاکــره بپــردازد.2 ــا برخــی از اشــخاص حاضــر در مناقصــه ب مناقصــه ب

ــًا مناقصه گــزار حداقــل الزامــات مــورد نیــاز  روش انجــام مناقصــه بدیــن صــورت اســت کــه ابتدائ
فنــی را بــا شــرح مختصــری از موضــوع مناقصــه، حداقــل شــرایط بــرای واجــد صاحیــت شــدن بــرای 
ــق  ــه  شــده  اســت، از طری ــرای شــرکت کننده ها درنظــر گرفت ــه ب ــی را ک شــرکت در مناقصــه و الزامات

ــه  اطــاع عمــوم می رســاند )بنــد)3( مــاده49(.  اعــان فراخــوان ب

در مرحلــه بعــد مناقصه گــزار از مناقصه گــران واجــد صاحیــت بــرای شــرکت در مذاکــره 
ــات  ــران در موضوع ــی مناقصه گ ــا تمام ــزار ب ــدگان مناقصه گ ــط نماین ــره توس ــد. مذاک دعوت می نمای
ــاز،  ــورت نی ــره در ص ــام مذاک ــس از انج ــرد. پ ــورت می پذی ــده ص ــوب تعیین ش ــان و در چهارچ یکس

1�Request for proposals with dialogue

2�Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement,United Nations, 2014,P195
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اســنادمناقصه اصــاح خواهندشــد و مناقصه گــران »مناســب ترین پیشــنهاد نهایــی«1 خــود را براســاس 
ــی  ــد. در ارزیاب ــل می دهن ــزار تحوی ــه مناقصه گ ــرر ب ــد مق ــکان و موع ــناد در م ــخه اس ــن نس آخری
ــنهادی  ــده پیش ــنهاد برن ــرد و پیش ــورت نمی گی ــره ای ص ــچ مذاک ــران هی ــنهادنهایی مناقصه گ پیش
ــًا  ــه لزوم ــد ک ــن نمای ــزار را تأمی ــاز مناقصه گ ــورد نی ــات م ــه الزام ــن وج ــه بهتری ــه ب ــود ک ــد ب خواه
دارای کمتریــن قیمــت نیســت. ایــن نــوع روش مناقصــه بــرای موضوعاتــی کــه ماهیــت انجــام آن ارائــه 

ــردد.2 ــع گ ــد واق ــد مفی ــت، می توان ــاوره ای اس ــور مش ــات و ام خدم

بند هفتم. درخواست پیشنهاد همراه با انجام مذاکرات متوالی3

ــد  ــناخته باش ــم و ناش ــرای وی مبه ــه ب ــوع مناقص ــی موض ــاد مال ــه ابع ــی ک ــزار زمان مناقصه گ
به اســتفاده از ایــن روش مراجعــه می کنــد. در ایــن روش مناقصــه ابعــاد فنــی موضــوع مناقصــه کامــًا 
بــرای مناقصه گــزار شــناخته شــده اســت. ایــن روش مناقصــه بــرای مناقصاتــی کــه دارای ابعــاد مالــی 
ــر  ــورد آن اجتناب ناپذی ــره در م ــه مذاک ــه ای ک ــود، به گون ــه می ش ــتند، به کار گرفت ــری هس پیچیده ت
ــزار  ــه مناقصه گ ــی معامل ــی و نحــوه محاســبه قیمــت واقع ــم مال ــاد مبه ــل ابع ــه دلی ــه ب باشــد؛ چراک
ــه  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــال مذاکره اس ــدارد و در خ ــران ن ــا مناقصه گ ــره ب ــام مذاک ــز انج ــاره ای ج چ

ــاده30(.  ــد )3( م ــرآورد مشــخصی از موضــوع مناقصــه رســید )بن ب

روش انجــام مناقصــه بدین ترتیــب انجــام می شــود کــه پــس از انتشــار فراخــوان عمومــی )بنــد )1( 
ــی و  ــی، کیف ــای فن ــرای پیشــنهادها براســاس ویژگی ه ــازی را ب ــل امتی ــزار حداق ــاده50(، مناقصه گ م
اجرایــی موضــوع مناقصــه تعییــن می کنــد. مناقصه گــران پیشــنهادهای خــود را در پاکت هــای مجــزا 
ــس  ــد. پ ــد، ارائه می دهن ــت می باش ــنهاد قیم ــی و پیش ــدارک فن ــاوی م ــه ح ــده ک ــوم ش ــر و م و مه
ــران، نســبت به  ــه شــده توســط مناقصه گ ــی ارائ ــدارک و مســتندات فن ــزار براســاس م از آن مناقصه گ
ــاز شــده اند و  ــل امتی ــه کســب حداق ــق ب ــه موف ــد. ســپس از اشــخاصی ک ــدام  می نمای ــی اق امتیازده
ــرای مذاکــره  ــی، فهرســتی تهیــه می شــود و از آنهــا ب براســاس امتیازهــای کسب شــده به صــورت نزول
ــی  ــت مناقصه گران ــی اس ــاده50(. بدیه ــد )2( م ــد )بن ــوت به عمل می آی ــی دع ــنهاد مال ــورد پیش در م
کــه موفــق بــه کســب حداقــل امتیــاز نشــوند از شــرکت در ادامــه فرآینــد محــروم خواهنــد شــد.4 پــس 

1�Best And Final Offer )BAFO(

 2�Comparison of the International Instruments on Public Procurement«,Review of the World Bank’s Procurement« .  

.Policies and Procedures,March 2013,P24�25

3�Request for proposals with consecutive negotiations .  

 4�Delaharpe,S,Public Procurement Law:A Comparative Analysis, Submitted in accordance with the requirements for the

degree Doctor of Lows at the University of South Africa, 2009,P129

مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در »قانون برگزاری 
مناقصات« ایران و »قانون نمونه تدارکات دولتی 2014« آنسیترال
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از تهیــه فهرســت، مرحلــه بعــدی فرآینــد یعنــی گشــایش پیشــنهاد قیمــت هریــک از مناقصه گــران و 
مذاکــره درخصــوص قیمــت پیشــنهادی بــرای حصــول قیمــت نهایــی معاملــه آغــاز می گــردد. مذاکــره 
ــز  ــر حائ ــی، از مناقصه گ ــت نهای ــر قیم ــی ب ــدف چانه زن ــا ه ــت، ب ــدرج در فهرس ــران من ــا مناقصه گ ب
باالتریــن امتیــاز آغــاز می شــود کــه در صــورت عــدم توافــق بــر مبلــغ قــرارداد، مناقصه گــزار بــه نفــر 
بعــدی مراجعــه می نمایــد و ایــن فرآینــد تــا دســتیابی بــه نتیجــه مطلــوب طرفیــن و انعقــاد قــرارداد 
ــی  ــت. در ارزیاب ــد داش ــه خواه ــت ادام ــود در فهرس ــران موج ــنهادهای مناقصه گ ــی پیش ــا رد تمام ی
ــز  ــران نی ــی مناقصه گ ــای فن ــا و خصیصه ه ــه امتیازه ــزار ممکــن اســت ب ــی پیشــنهادها، مناقصه گ  مال
توجــه نمایــد و برنــده مناقصــه لزومــًا پشــنهاد دهنــده کمتریــن قیمــت نمی باشــد )بندهــای )3( و )4( 

مــاده50(. 

در ایــن فرآینــد و بــا هــدف عــدم اثرگــذاری پیشــنهادهای مالــی افشــا شــده بــر فرآینــد مذاکــره، 
پاکت هــای پیشــنهاد قیمــت در حضــور عمــوم بازگشــایی نمی شــود و مناقصه گــزار نیــز مجــاز نیســت 
ــد )6(  ــد )بن ــوع نمای ــدداً رج ــیده مج ــام رس ــه اتم ــا وی ب ــره ب ــد مذاک ــه فرآین ــری ک ــه مناقصه گ ب
مــاده50(. روش مزبــور مشــابه روش »انتخــاب مشــاور براســاس کیفیــت« در آیین نامــه خریــد خدمــات 
مشــاوره1 قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه طبــق آن در شــرایطی بازگشــت 
ــر از قیمــت  ــت اول مجــاز اســت کــه پیشــنهاد قیمــت مشــاور اولویــت دوم، گران ت ــه مشــاوره اولوی ب
پیشــنهادی مشــاور اولویــت اول باشــد. لیکــن از دیــدگاه قانــون نمونــه، انعقــاد قــرارداد بــا مناقصه گــری 
کــه مذاکــره بــا وی بــدون نتیجــه، پایــان پذیرفتــه اســت، تحــت هــر شــرایطی، ممنــوع می باشــد. بــه 
نظــر می رســد قانــون نمونــه در این خصــوص تجدیــد فرآینــد مناقصــه را بــر احتمــال به وجــود آمــدن 

مخاطــرات ناشــی از ســوء اســتفاده و فســاد ترجیــح داده اســت. 

بند هشتم. مذاکرات رقابتی2

روش مذاکــرات رقابتــی روشــی اســت کــه منحصــراً در اجــزای احصــاء شــده در بنــد )4( مــاده )30(
ــوری موضــوع مناقصــه و عــدم  ــن ف ــه تأمی ــاز ب ــر این اســاس در صــورت نی ــد. ب ــرد می یاب ــون کارب قان
امــکان اســتفاده از ســایر روش هــای رقابتــی مناقصــه بــه دلیــل زمانبــر بــودن آنهــا، مشــروط بــر اینکــه 
ــه  ــوده باشــد و ن ــه توســط مناقصه گــزار قابــل پیش بینــی ب ــده ایــن ضــرورت، ن شــرایط به وجــود آورن
ــن روش  ــد از ای ــر در اجــرای مناقصــه توســط وی باشــد؛ مناقصه گــزار می توان ناشــی از قصــور و تأخی
اســتفاده نماید. همچنیــن اســتفاده از ایــن روش در زمــان بــروز حــوادث غیرمترقبــه و نیــاز فــوری بــه 

1. جزء 2 بند )الف( ماده )16( آیین نامه خرید خدمات مشاوره مصوب 1388.

Competitive negotiations�2

1. جزء 2 بند )الف( ماده )16( آیین نامه خرید خدمات مشاوره مصوب 1388.

2�Competitive negotiations
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تأمیــن کاال و خدمــات بــه منظــور ادامــه خدمــات رســانی عمومــی و رفــع آســیب های ناشــی از حــوادث 
ــط و شــرایط  ــز ضواب ــی و دفاعــی نی ــه حوزه هــای امنیت ــوط ب ــور مجــاز اســت. در خریدهــای مرب مزب
ــه  ــه بکارگیــری وســیع ایــن روش در معامــات ب ایــن روش قابــل به کارگیــری اســت. عــدم توصیــه ب
ــایر  ــه با س ــزار، درمقایس ــه مناقصه گ ــیع ب ــارات وس ــای اختی ــاالی آن و اعط ــیار ب ــاف بس ــل انعط دلی
ــه از  ــای پیش گفت ــایر روش ه ــه س ــبت ب ــور نس ــت. روش مزب ــده اس ــوان ش ــه، عن ــای مناقص روش ه
ــتری  ــار بیش ــال اختی ــزار دارای اعم ــه در آن مناقصه گ ــت ک ــوردار اس ــری برخ ــت غیرنظام مندت ماهی
ــاز در  ــورد نی ــات م ــن کاال و خدم ــه مناســب ترین روش تأمی ــا هــدف دســتیابی ب ــن روش ب اســت. ای

شــرایط اضطــراری و فوق العــاده طراحــی شــده اســت. 

نحــوه ارائــه پیشــنهاد در ایــن روش مناقصــه هماننــد شــرایط بیــان شــده بــرای مناقصــات محــدود 
اســت کــه در آن اســناد مناقصــه بــرای تعــداد محــدودی از مناقصه گــران صاحیتــدار ارســال شــده و 
ــاده51(. پــس از آن و متعاقــب  ــه پیشــنهادهای خــود دعــوت می شــود )بنــد )1( م ــرای ارائ از آنهــا ب
ــد  ــاه بای ــی کوت ــور در دوره زمان ــه مزب ــت روش مناقص ــه ماهی ــه باتوجه ب ــران ک ــا مناقصه گ ــره ب مذاک
به اتمام برســد،1 مناقصه گــزار از آنهــا می خواهــد نســبت به ارائــه مناســب ترین پیشــنهاد نهایــی 
ــب  ــن مناس ــذ تضامی ــا أخ ــی و ب ــد ارزیاب ــان فرآین ــا پای ــد ت ــزار می توان ــد. مناقصه گ ــود اقدام نماین خ
مناقصه گــران را وادار بــه پایبنــدی بــه پیشــنهادهای خــود )ایجــاب( بنمایــد )بنــد )3( مــاده 51(. در 
زمــان ارزیابــی پیشــنهادنهایی مناقصه گــران هیــچ مذاکــره ای صــورت نمی گیــرد )بنــد )4( مــاده 51( و 
برنــده مناقصــه ارائه دهنــده پیشــنهادی اســت کــه بــه بهتریــن نحــو بــه نیازهــای مناقصه گــزار پاســخ 

دهــد )بنــد )5( مــاده 51( کــه لزومــًا پیشــنهاددهندۀ کمتریــن قیمــت نیســت. 

از مزیت هــای اســتفاده از ایــن روش تنظیــم روش ارجــاع کار، حــذف و کاهــش هزینه هــای 
ــات واقعــی مناقصه گــزار  ــن روش الزام ــق ای ــوان شــده اســت. همچنیــن از طری برگــزاری مناقصــه عن
ــای  ــه راهکاره ــه ارائ ــر ب ــه منج ــه و درنتیج ــرار گرفت ــایی ق ــورد شناس ــر م ــران بهت ــرای مناقصه گ ب
ــع  ــه موان ــواردی ک ــن روش در م ــتفاده از ای ــد. اس ــنهاد خواهدش ــب پیش ــه در قال ــکاری و نوآوران ابت
اجرایــی بــر ســر راه برگــزاری مناقصــه قــرار دارد به نحوی کــه هزینــه انجــام آن را بــه طــرز چشــمگیری 
ــتفاده از  ــاده روی در اس ــی زی ــد. ول ــاب می آی ــزار به حس ــاز مناقصه گ ــخگوی نی ــد، پاس ــش می ده افزای
ــود،  ــل ش ــای مناقصــه تبدی ــایر روش ه ــن س ــری جایگزی ــه ام ــزار ب ــرای مناقصه گ ــد ب ــن روش نبای ای

ــد .2 ــه نمای ــن روش مراجع ــه ای ــد ب ــر خری ــرای ه ــه ب ــه ای ک به گون

1�Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement,United Nations, 2014,P218

 2�Metzger,RobertS. and Kramer.Lauren B,The Importance of Competitive Negotiations to State Information Technology .  

Procurement,Procurement Lawyer, Volume 48,2013,P19
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بند نهم. خرید انحصاری1

برگــزاری مناقصــه بــه روش خریــد انحصــاری تنهــا روش غیــر رقابتــی بــرای تأمیــن کاال و خدمــات 
در قانــون نمونــه اســت؛ بنابرایــن در دیــدگاه قانــون نمونــه رجــوع بــه ایــن روش مناقصــه بایــد به عنــوان 
ــچ روش  ــزار از هی ــه مناقصه گ ــا درصورتی ک ــرد و تنه ــرار گی ــی ق ــورد تلق ــود م ــکار موج ــن راه آخری
مناقصــه دیگــری نتوانــد اســتفاده کنــد بــه ناچــار بــه ایــن روش متوســل می شــود.2 به طــور معمــول 
طبــق بنــد)5( مــاده)30( قانــون نمونــه اســتفاده از ایــن روش در چنــد مــورد مجــاز دانســته شده اســت:

موضوع مناقصه صرفًا از یک مناقصه گر خاص قابل دریافت باشد،  �
مناقصه گر در موضوع مناقصه از حق تولید انحصاری برخوردار باشد،  �

به دلیل وقوع حوادث فاجعه بار نیاز فوری به تأمین موضوع مناقصه وجود دارد.  �

البتــه در تفــاوت بــا ســایر روش هــای مناقصــه کــه در زمــان وقــوع حــوادث غیرمترقبــه یــا بایــای 
ــد  ــد ح ــور بای ــل مزب ــتناد دالی ــن روش به اس ــتفاده از ای ــرد، اس ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م طبیع
باالیــی از فوریــت )ماننــد تأمیــن آب آشــامیدنی یــا لــوازم و تجهیــزات پزشــکی بــرای مناطق ســیل زده( 
ــره  ــه مذاک ــوص ب ــر در این خص ــک مناقصه گ ــا ی ــا ب ــد تنه ــزار بتوان ــا مناقصه گ ــردد ت ــامل گ را ش
بپــردازد.3 هم چنیــن درخصــوص توســعه کاال، خدمــات و فناوری هایــی کــه از اســتانداردهای خاصــی 
ــی در  ــده قبل ــان شــرکت تأمین کنن ــات هم ــد از خدم ــار بای ــه ناچ ــزار ب ــد و مناقصه گ ــروی می کنن پی

ــد.  ــن روش اســتفاده نمای ــای ای ــد از مزای ــور برخــوردار گــردد، می توان توســعه مــوارد مزب

ــن  ــه همی ــردد، ب ــوب می گ ــات محس ــن کاال و خدم ــرای تأمی ــی ب ــی غیر رقابت ــور، روش روش مزب
ــهولت  ــا س ــه ب ــورت گرفت ــرات ص ــه و مذاک ــه مناقص ــات مربوط ب ــای اطاع ــری از افش ــل جلوگی دلی
ــج  ــه تدری ــذا اســتفاده از ایــن روش ب ــرد؛ ل بیشــتری نســبت به ســایر روش هــا مناقصــه انجــام می پذی
مــورد عاقــه بخش هــای دفاعــی و نظامــی قــرار گرفتــه اســت. ولــی بــا هــدف جلوگیــری از افزایــش 
ــد  ــا در ح ــازند ت ــت را وادار س ــه دول ــرار دارد ک ــه ق ــورد توج ــرد م ــن رویک ــی، ای ــای عموم هزینه ه
ــه  ــاخصه های مناقص ــرد، ش ــن رویک ــاس ای ــرا براس ــد؛ زی ــن روش اجتناب کن ــتفاده از ای ــن در اس ممک
ــی  ــرای بخــش عمومــی اســت و وجــود مطالعات ــد ب ــن خری عمومــی، تضمین کننــدۀ مقرون به صرفه تری

1�Single�source procurement

2�Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement,United Nations, 2014,P220 .  

3�Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement,United Nations, 2014,P221
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نشــان می دهــد کــه خریدهــای دفاعــی فاقــد ایــن خصیصــه )مقــرون بــه صرفــه بــودن( می باشــند و 
ــد.1 ــدار قرارمی گیرن ــار خری ــاال در اختی ــای ب ــا هزینه ه ــب ب اغل

فرآینــد برگــزاری مناقصــه بــه ایــن روش در مــاده )52( به اختصــار بیان شده اســت. دلیــل اختصــار 
بیــان شــده در ایــن مــاده عــدم ایجــاد قواعــد دســت وپاگیر و انعطاف پذیــری مناقصه گــزار در اجــرای 
ــزاری  ــد. برگ ــان می ده ــرارداد را نش ــاد ق ــه و انعق ــد مناقص ــره ای در فرآین ــت مذاک ــه و ماهی مناقص
ــدا  ــزار در ابت ــت مناقصــه، مناقصه گ ــه ماهی ــه باتوجه ب ــن صــورت اســت ک ــن روش بدی مناقصــه در ای
پــس از درج اعــان عمومــی کــه انجــام آن از اختیــارات اوســت، نســبت به ارســال اســناد مناقصــه یــا 
خاصــه شــرح خدمــات مــورد نیــاز خــود بــه مناقصه گــر مــورد نظــر اقــدام می نمایــد. ممکــن اســت 
ــه  ــه ب ــرکت در مناقص ــت ش ــرایط جه ــد ش ــان واج ــدادی از متقاضی ــی تع ــان عموم ــد از درج اع بع
ــه صــورت رقابتــی  ــد را ب ــه فرآین ــد کــه چنانچــه مناقصه گــزار قصــد ادام مناقصه گــزار مراجعــه نماین
ــفافیت و  ــه از ش ــی« ک ــرات  رقابت ــیوه »مذاک ــتفاده از ش ــا اس ــد ب ــد، می توان ــرار داده باش ــر ق ــد نظ م
ــه پیشــنهاد توســط مناقصه گــران دیگــر نیــز اســتقبال  رقابت پذیــری باالتــری برخــوردار اســت، از ارائ
نمایــد و یــا در غیــر ایــن صــورت فرآینــد مناقصــه را بــا همــان مناقصه گــر مــورد نظــر و اجــرای فرآینــد 
ــس از  ــزار پ ــر، مناقصه گ ــط مناقصه گ ــنهاد توس ــه پیش ــس از ارائ ــد. پ ــه ده ــاری« ادام ــد انحص »خری
ــاده21(،  ــر )م ــط مناقصه گ ــع توس ــاف واق ــدارک خ ــه م ــدم ارائ ــان از ع ــنهاد و اطمین ــی پیش ارزیاب
ــه  ــا مناقصه گــری کــه پیشــنهاد توســط وی ارائــه شــده اســت )مــاده52( در مــورد قیمــت نهایــی ب ب

ــردازد.  ــره می پ مذاک

ــن  ــه  ای ــوان ب ــت می ت ــه شده اس ــن روش ارائ ــتفاده از ای ــوص اس ــه در خص ــی ک ــا توضیح ــذا ب ل
نتیجــه رســید کــه روش مزبــور دارای بیشــترین شــباهت بــا نحــوه تأمیــن کاال و خدمــات بــه صــورت 
»ترک تشــریفات مناقصــه« و »عــدم الــزام بــه برگــزاری مناقصــه«، موضــوع مــواد )28(و)29( در قانــون 
برگــزاری مناقصــات ایــران اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه در روش تــرک تشــریفات مناقصــه قانــون ایــران، 
مــوارد کاربــرد اســتفاده از ایــن روش محــدود بــه موضوعــات خاصــی از مناقصــه نشــده  اســت. بــه عبارت 
ــکاری  ــات پیمان ــی مناقص ــه )حت ــات مناقص ــی موضوع ــا در تمام ــت ت ــاز اس ــزار مج ــر مناقصه گ دیگ
ســاخت و تأمیــن کاال(، حســب ضــرورت کــه الزمــه آن ممکــن اســت شــامل ابعــاد پیچیــده مناقصــه 
نباشــد، از روش تــرک تشــریفات کاال یــا خدمــات مــورد نیــاز خــود را تأمین نمایــد. روش تعریف شــده 
از معامــات تحــت ایــن عنــوان در قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران، بــا حداقــل قواعــد الــزام آور همــراه 
اســت و قانــون اختیــار عمــل زیــادی در انجــام آن بــرای مناقصه گــزار قائــل شــده اســت؛ بــه نحــوی 

1�Pyman .M, R WaIlson & D Scott,The Extent Of Single�sourcing In Defence Procurement And Its Relevance As A Cor�

.ruption Risk:A First Look, Defence and Peace Economics, Vol.20)3(,2009,P215�232
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ــد کــه حتــی  ــف( مــاده )13( آیین نامــه ارزیابی کیفــی چنیــن برمی آی ــف بنــد )ال کــه از مفهــوم مخال
ــاف  ــر مع ــنهاد مناقصه گ ــت و پیش ــوص صاحی ــا درخص ــاده ترین ارزیابی ه ــام س ــزار از انج مناقصه گ
گردیــده و در انتخــاب طــرف قــرارداد بــا کمتریــن مانــع روبه روســت. ایــن موضــوع درخصــوص مــوارد 
»عــدم الــزام بــه برگــزاری مناقصــه« بــه وضعیــت بغرنج تــری دچــار  اســت. درمــورد اخیــر، به اســتثنای 
ــده  ــی ش ــرای آن پیش بین ــازوکاری ب ــه س ــب آیین نام ــق تصوی ــه از طری ــاوره ک ــات مش ــد خدم خری
 اســت، تأمیــن کاال و خدمــات مــورد نیــاز بــا ســهولت و بــدون رعایــت هیــچ تشــریفاتی انجــام می شــود 
ــر  ــن ام ــزام آوری نیســت. ای ــد ال ــچ قی ــه هی ــد ب ــات مقی ــوع معام ــن ن ــه نظــر می رســد انجــام ای و ب
ــروز فســاد و  ــوع معامــات منجــر شــود و زمینــه ب ــه انحصــار در طــرف قــرارداد در ایــن ن ــد ب می توان

رانــت را بــه طــرز چشــمگیری افزایــش  دهــد.

بند دهم. حراج معکوس1

بــا توســعه فنــاوری بــه خصــوص در زمینــه فنــاوری اطاعــات، اســتفاده از ابزارهــای بالقــوه موجــود 
ــرار  ــادی ق ــاالن اقتص ــا و فع ــه دولت ه ــورد توج ــات، م ــن ملزوم ــرای تأمی ــا ب ــه فناوری ه در این گون
گرفتــه اســت تــا بــا کمــک آن بــه تســریع در انجــام معامــات و شناســایی امکانــات و اشــخاص مرتبــط 
ــرای ایجــاد فرصت هــای  ــداع روش »حــراج معکــوس« ب ــا حــوزه فعالیــت مشــخص دســت یابنــد. اب ب
ــراه  ــه هم ــوع ب ــن موض ــه ای ــد ک ــدف می باش ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــت دس ــی جه ــتر، تاش ــاری بیش تج
ــن روش انجــام می شــود موجــب  ــا ای ــی کــه ب ــه معامات کاهــش به طــور میانگیــن 18درصــدی هزین
ــام  ــن روش در انج ــری ای ــرای به کارگی ــات ب ــاوری اطاع ــوزه فن ــا ح ــط ب ــاخت ها مرتب ــعه زیرس توس

ــت.2 ــود شده اس ــات خ معام

در ایــن فرآینــد جایــگاه رقابتــی فروشــنده و خریــدار در حــراج بــه معنــای متــداول عــوض می شــود 
ــران(  ــندگان )مناقصه گ ــات، فروش ــا خدم ــرای کاال ی ــزار( ب ــدار )مناقصه گ ــاز خری ــام نی ــس از اع و پ
پیشــنهاد قیمــت فــروش خــود را در قبــال ارائــه آن کاال یــا خدمــات، بــه خریــدار اعــام می کننــد و 
ایــن قیمــت بــرای بــه  دســت آوردن قــرارداد معاملــه، به طــور مــداوم بهینــه شــده و کاهــش می یابــد. 
ــود. تمامــی مراحــل  ــده خواهــد ب ــن قیمــت، برن ــان مــدت مشخص شــده، ارائه دهنــده پایین تری در پای
فرآینــد بــه صــورت الکترونیکــی و آنایــن بــوده و ارزیابــی پیشــنهادها بــه صــورت خــودکار و بــدون 

ــر نیــروی انســانی انجــام می شــود.  دخالــت مؤث

1�Electronic reverse auction

2�Ming,yan.Yurong Yuan,A Multi-attribute Reverse Auction Decision Making Model Based on Linear Program- .   

ming,Systems Engineering Procedia 4,2012,P372
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ــی از  ــزاری بخش ــا برگ ــه ی ــد مناقص ــرای کل فرآین ــوان اج ــوان به عن ــه می ت ــن روش مناقص از ای
ــری در  ــرایط به کارگی ــوع ش ــن مجم ــر گرفت ــا در نظ ــن روش ب ــذا ای ــتفاده کرد، ل ــد مناقصــه اس فرآین
ــد مذاکــره ای  ــن فرآین ــه اینکــه در انجــام ای ــف مناقصــه طراحــی شــده اســت. باتوجه ب مراحــل مختل
ــن  ــرد؛ بنابرای ــام می پذی ــودکار انج ــورت خ ــتم و به ص ــط سیس ــا توس ــرد و ارزیابی ه ــورت نمی گی ص
ــه شــرح جزئیــات دقیــق موضــوع مناقصــه واقــف باشــد و از ســوی دیگــر ایجــاد  مناقصه گــزار بایــد ب

ــران در موضــوع مناقصــه موردانتظــار باشــد.  ــاالی مناقصه گ ــا مشــارکت ب ــگ ب ــت تنگاتن رقاب

فرآینــد مناقصــه بــا انتشــار فراخــوان عمومــی، بــدون محدودیــت و در ســطح بیــن المللــی، آغــاز 
می شــود و مناقصه گــزار موظــف اســت در فراخــوان اطاعــات بیشــتری را نســبت به فراخــوان مناقصــات 
ــش  ــت پی ــی صاحی ــه ارزیاب ــد. درصورتی ک ــر نمای ــه را ذک ــرکت کننده ها در مناقص ــرای ش ــی ب عموم
ــوت  ــراه دع ــه هم ــر شــخص ب ــاز مکتســبه ه ــزان امتی ــی انجــام شــود، می ــوان عموم از انتشــار فراخ
ــد )4(  ــزء )پ( بن ــدار می رســد )ج ــر صاحیت ــه اطــاع مناقصه گ ــوس ب ــراج معک ــه شــرکت در ح نام
مــاده53( و اطاعــات و نــام مناقصه گرانــی کــه مجــاز بــه شــرکت در فرآینــد حــراج معکــوس هســتند، 

ــاده56(. ــد )3( م ــد )بن ــه باقی می مان ــزار محرمان ــزد مناقصه گ ن

یکــی از اهــداف به کارگیــری ایــن روش در انجــام مناقصــه، ایجــاد مشــارکت حداکثــری 
ــور  ــه منظ ــزار ب ــل مناقصه گ ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه می باش ــوع مناقص ــۀ موض ــرکت کننده ها در زمین ش
تحقــق ایــن امــر مقــدار حداقلــی بــرای تعــداد شــرکت کننده ها در نظــر می گیــرد کــه در صــورت بــه 
حدنصــاب نرســیدن تعــداد مزبــور فرآینــد مناقصــه لغــو می گــردد و ممکــن اســت مناقصــه بــه روش 
دیگــری برگزارشــود. تعــداد حداقــل در نظــر گرفتــه شــده تــا حدامــکان برحســب شــرایط بــازار و تعــداد 

تقریبــی فعــاالن موضــوع مناقصــه بایــد در ســطح باالیــی در نظــر گرفتــه شــود. 

ارزیابــی مالــی پیشــنهادها و تعییــن برنــده در ایــن روش مناقصــه براســاس ارائــه کمتریــن قیمــت 
ــت  ــر در قیم ــرای تأثی ــری را ب ــای دیگ ــد معیاره ــزار می توان ــه مناقصه گ ــت؛ اگرچ ــده اس ــی ش طراح
نهایــی مــد نظــر قــرار دهــد یــا محــدوده قیمت متعــارف بــرای آن تعریــف نمایــد. البتــه انجــام معامات 
ــن صاحب نظــران شده اســت. اگرچــه برخــی از  ــروز اختــاف نظــر در بی ــت موجــب ب در بســتر اینترن
انجــام معامــات بــا ایــن روش، بــه دلیــل جلــب اعتمــاد بیشــتر بــه روش خریــد، کاهــش هزینه هــای 
ــورد  ــل بازخ ــه دلی ــی ب ــر، برخ ــوی دیگ ــی از س ــد،1 ول ــتقبال می نماین ــارکت اس ــاء مش ــد و ارتق خری

 1�Smart,A. Harrison, A)2002(,Reverse Auctions as a Support Mechanism in Flexible Supply Chains, International Journal

.of Logistics:Research & Applications, 5)3(,2002,P275�285

مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در »قانون برگزاری 
مناقصات« ایران و »قانون نمونه تدارکات دولتی 2014« آنسیترال



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال سوم / شمـــاره هفتم /تابستان 1400

33

ــه طبــع موجــب کاهــش  ــدار و فروشــنده کــه ب ــل بیــن خری ــاط متقاب ــه در کاهــش ارتب منفــی نهفت
ــد.1 ــن موضــوع هشــدار داده ان ــود، درخصــوص ای ــنده ها می ش تدریجــی مشــارکت فروش

بند یازدهم. چهارچوب توافق2

روش چهارچــوب توافــق روشــی اســت کــه در مــوارد نیــاز مســتمر مناقصه گــزار بــه کاال و خدمــات، 
در دوره زمانــی مشــخص و در مــواردی کــه مناقصه گــزار در آینــده ای نــه چنــدان دور ناگزیــر بــه تأمیــن 
کاال و خدمــات مشــخصی باشــد، ولــی کمیــت و ماهیــت دقیــق کاال یــا خدمــات بــرای وی نامشــخص 
اســت، بــه کار گرفته می شــود. اساســًا چهارچــوب توافــق روشــی اســت کــه طبــق آن شــرایط و ضوابــط 
ــه مذکــور چهارچــوب و ســازوکار  ــم  می گــردد. توافق نام ــده تنظی ــان آین ــات در زم ــد کاال و خدم خری
ــن  ــت. ای ــل شکل گیری س ــای آن قاب ــر مبن ــی ب ــرارداد آت ــوع ق ــرایط و موض ــه ش ــد ک ــن می کن تعیی
موضوعــات شــامل مــواردی چــون مقــدار کاالیــی کــه بایــد در زمــان معیــن ارســال  شــود یــا کاری کــه 

بایــد در آن زمــان انجــام گیــرد، می باشــد .3

ــد آن  ــه فرآین ــت ک ــف شده اس ــی توصی ــوان روش ــه به عن ــون نمون ــق در قان ــوب تواف روش چهارچ
ــر/ ــاب مناقصه گ ــامل انتخ ــدا ش ــور ابت ــه مزب ــاس دومرحل ــن اس ــرد.4 برای ــه صورت می گی در دو مرحل

گــران به عنــوان طرفیــن توافــق و پــس از آن انعقــاد قــرارداد مناقصــه تحــت ضوابــط توافق نامــه، تنهــا 
ــه می باشــد. مراحــل انجــام مناقصــه و  ــاده62( طــرف توافق نام ــد )2( م ــران )بن ــا یکــی از مناقصه گ ب

ــت: ــل اس ــرح ذی ــه به ش ــور خاص ــه به ط ــن توافق نام ــی طرفی روش ارزیاب

الف� فراخوانی مبنی بر اخذ پیشنهاد و مدارک استعام صاحیت منتشر می شود.
ــا  ــط آنه ــده توس ــنهادهای ارائه ش ــی پیش ــی و ارزیاب ــران و بررس ــت مناقصه گ ــی صاحی ب� ارزیاب

ــرد. ــط از پیــش اعــام شــده صــورت می گی براســاس شــرایط و ضواب
ــا  ــه امض ــم و ب ــه ای را تنظی ــوب توافق نام ــده چهارچ ــت ش ــد صاحی ــران تأیی پ� مناقصه گر/گ
می رســانند کــه در آن شــرایط و ضوابــط خریــد در آینــده و در محــدوده بــازه زمانــی مشــخص را بیــان 

ــکل می دهد. ــد را ش ــه اول فرآین ــمت مرحل ــن قس ــد. ای می کن

1�Emiliani,M.L&Stec,D.J,Realizing savings from online reverse auctions, Supply Chain Management,7)1(,2002,P12

2�Framework agreement

3�Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement,United Nations, 2014,P253 .  

 4�Nicholas,Caroline)2010(,UNCITRAL on Government Procurement:Purpose, Objectives and Complementarity with .  

.the WTO,Uncitral.Org,2010,P22
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ت� متعاقــب آن و در صــورت اعــام نیازمندی هــای مشــخص از ســوی مناقصه گــزار و یــا در زمانــی 
کــه براســاس برنامه زمانــی تعییــن شــده موعــد انعقــاد قــرارداد فــرا برســد، قــراردادی بــا مناقصه گــر/

گــران طــرف توافق نامــه، در چهارچــوب شــرایط و ضوابــط بیان شــده در توافق نامــه منعقــد خواهد شــد 
)بنــد )ث( مــاده2( کــه ایــن مرحلــه به عنــوان مرحلــه دوم شــناخته می شــود.

ــده اند.  ــیم بندی قائل ش ــوع تقس ــور دو ن ــرای روش مزب ــه، ب ــن توافق نام ــخاص طرفی ــاظ اش از لح
قســم اول بــه »چهارچــوب توافــق بــاز« معــروف اســت کــه براســاس آن اشــخاص دیگــری )مناقصه گزار/

گــزاران یــا مناقصه گر/گــران( عــاوه بــر طرف هــای اولیــه توافق نامــه، بعدهــا بتواننــد به عنــوان طــرف 
توافق نامــه در فرآینــد مناقصــه تحــت همــان شــرایط مشــارکت نماینــد. در ایــن صــورت مناقصه گــزار 
ــه منظــور به روزرســانی فهرســت  ــه انتشــار فراخــوان جدیــد، حداقــل در دوره یــک ســاله، ب موظــف ب
ــد  ــت می باش ــه، در فهرس ــن توافق نام ــوان طرفی ــد، به عن ــخاص جدی ــت اش ــه عضوی ــوت ب ــاز و دع ب
ــاف  ــود، برخ ــده می ش ــته« نامی ــق بس ــوب تواف ــه »چهارچ ــش دوم ک ــاده61(. در بخ ــد )2( م )بن
ــای  ــزء طرف ه ــه ج ــران( ک ــا مناقصه گر/گ ــزاران ی ــری )مناقصه گزار/گ ــخص دیگ ــچ ش ــته اول، هی دس

ــردد.  ــق ملحق گ ــای تواف ــه طرف ه ــا ب ــد بعده ــت، نمی توان ــه نبوده اس ــه توافق نام اولی

ازجملــه مــوارد دیگــری کــه بایــد بــرای اســتفاده از روش چهارچــوب توافــق مــد نظــر قــرار گیــرد 
ــدت  ــن م ــار اســت. ای ــدت دارای اعتب ــا آن م ــه ت ــه توافق نام ــی اســت ک ــدت زمان ــر م ــن حداکث تعیی
ــان در  ــدت زم ــن م ــه ای ــوان نمون ــن می شــود. به عن ــی تعیی ــذاران داخل ــواًل توســط قانونگ ــان معم زم
نظــام حقوقــی انگلســتان حداکثــر 4 ســال ذکــر شــده اســت.1 ایجــاد محدودیــت زمانــی بــا ایــن هــدف 
صــورت می گیــرد کــه از انحصــار ارائــه خدمــات توســط یــک مناقصه گــر بــرای مــدت زمــان طوالنــی 

جلوگیری شــود.2

نتیجه
ــدم  ــه ع ــذرد و باتوجه ب ــال می گ ــران حدود24س ــات ای ــزاری مناقص ــون برگ ــب قان ــان تصوی از زم
به روزرســانی آن تــا بــه ایــن تاریــخ و پیشــرفت ســریع فنــاوری اطاعــات در ایــن دوره، طبعــًا از عــدم 
ــرد کــه همیــن امــر موجــب افزایــش هزینه هــای برگــزاری مناقصــه و  ــج می ب کارآمــدی بیشــتری رن

طوالنــی شــدن مــدت زمــان برگــزاری شــده  اســت.

1�The Public Contracts Regulations,PUBLIC PROCUREMENT )www.legislation.gov.uk(, 2015,Article 33)3

2�Explanatory Note on framework Agreements",CC/2005/03_rev1EN, European Comission, Directorate General Inter�  .  "

nal Market and Services,Public Procurement Policy,Brussels, 2005,P6�7
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ــوع  ــه از تن ــون نمون ــه با قان ــران درمقایس ــات ای ــزاری مناقص ــون برگ ــده در قان ــای بیان ش روش ه
بســیار کمتــری برخــوردار اســت و تمــام انــواع معاماتــی کــه در آنهــا مناقصه گــزار موظــف بــه رعایــت 
تشــریفات مقــرر می باشــد، تنهــا در دو عنــوان کلــی »مناقصــه عمومــی« و »مناقصــه محــدود« خاصــه 
ــون ایــران ســبب شــده اســت  شــده اســت. عــدم وجــود تنــوع روش هــای برگــزاری مناقصــات در قان
ــون  ــا گســتره معاماتــی کمتــری در قالــب روش هــای نظام منــد انجام گــردد. راه کارهــای متنــوع قان ت
ــدۀ  ــًا ارائه دهن ــات لزوم ــده مناقص ــا برن ــده ت ــب ش ــنهادها موج ــی پیش ــی مال ــوه ارزیاب ــه در نح نمون
ــا  ــت ت ــه کار گرفته اس ــود را ب ــاش خ ــام ت ــور تم ــون مذک ــد. قان ــنهادی نباش ــت پیش ــن قیم کمتری
مناقصه گــزار بتوانــد نیازهــای واقعــی فنــی مناقصــه را مــورد شناســایی قراردهــد. نتیجــه ایــن اقــدام، 
ــی  ــی و مال ــای فن ــی آن در ارزیابی ه ــازار و اثربخش ــی ب ــرایط فعل ــزار از ش ــب مناقصه گ درک مناس
ــد.  ــوق می ده ــت« س ــب ترین قیم ــا »متناس ــده ب ــن برن ــه تعیی ــزار را ب ــرم مناقصه گ ــه الج ــت ک اس
ــق  ــر مصادی ــدم ذک ــات و ع ــام بخشــی از معام ــران در انج ــزاری مناقصــات ای ــون برگ ــی قان کلی گوی
ــا بســیاری از نهادهــای  آن در روش هــای »مناقصه�محــدود« و »ترک تشــریفات« موجــب شده اســت ت
ــه  ــروری مناقص ــریفات ض ــام تش ــی، از انج ــراری و غیرواقع ــای تک ــه گزارش ه ــا ارائ ــون ب ــمول قان مش
ــواع  ــزاری ان ــددی را در برگ ــای متع ــه، روش ه ــون نمون ــه قان ــت ک ــن در حالی اس ــد. ای ــاز زنن ــر ب س
ــتثناء و  ــوارد اس ــکان از م ــد ام ــا در ح ــت ت ــداع نموده اس ــف اب ــل مختل ــرایط محتم ــات در ش مناقص
خریدهــای خــارج از تشــریفات کاسته شــود. بــه همیــن دلیــل انجــام معامــات بــه طــرق غیررقابتــی 
در ایــران در برخــی مــوارد روش هــای رقابتــی پیشــی گرفتــه اســت. قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران 
ــًا  ــه ای صرف ــچ ضابط ــی هی ــد را ب ــد خری ــرور، فرآین ــارات غیرض ــای اختی ــا اعط ــوارد و ب ــی م در برخ
منــوط بــه »رعایــت صرفــه و صــاح« کــرده  اســت. اعطــای اختیــارات بیــش از انــدازه بــه مناقصه گــزار 
موجــب شده اســت، بــه ناچــار و بــه منظــور عــدم سوءاســتفاده از اختیــارات اعطــا شــده، نظارت هــای 
ســخت گیرانه ای از ســوی نهادهــای نظارتــی اعمــال شــود تــا جایــی کــه بــه دخالــت مســتقیم در امــور 
ــارزی از تداخــل مرزهــای نظــارت و  ــه ب ــن موضــوع نمون ــی توســط آنهــا منتهــی شده اســت. ای اجرای
اجــرا تلقــی می گــردد. بــا وجــود توســعه فنــاوری اطاعــات و وســایل ارتباطــی پیشــرفته، دســتگاه های 
مناقصه گــزار بــرای دوری از گزنــد اتهــام تبانــی و افشــای اطاعــات محرمانــه مناقصــه و همچنیــن بــه 
ــد  ــح می دهن ــی، ترجی ــبکه های ارتباط ــوذ در ش ــری از نف ــاخت های جلوگی ــود زیرس ــدم وج ــل ع دلی
ــن  ــدام  نماینــد کــه ای ــل و دریافــت پیشــنهاد اق ــا از روش هــای ســنتی در انتشــار فراخــوان و تحوی ت
ــود؛  ــه می ش ــد مناقص ــدن فرآین ــی ش ــات و طوالن ــزاری مناقص ــای برگ ــش هزینه ه ــب افزای ــر موج ام
لــذا بــه نظــر می رســد بازنگــری در قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران، به خصــوص تعییــن روش هــای 
ــی  ــی گام ــر بین الملل ــوالت اخی ــرایط و تح ــا ش ــازی آن ب ــات و متناسب س ــزاری مناقص ــد برگ جدی
ضــروری در جهــت ارائــه مطلــوب خدمــات عمومــی توســط دســتگاه های مشــمول قانــون باشــد. وجــود 
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تنــوع در روش هــای برگــزاری مناقصــات موجــب عــدم رجــوع بــه روش هایــی از مناقصــه می شــود کــه 
در آن مناقصه گــزار از اختیــار و آزادی عمــل بیــش از انــدازه برخــوردار اســت. تحقــق ایــن امــر نقــش 

ــی خواهــد داشــت. ــی را در پ به ســزایی در پیشــگیری از فســاد معامــات دولت
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Abstract:
In order to achieve the objectives of procurement regulations, legislative bodies, de-
sign procedures for conducting public sectors procurement and have obliged public 
sector entities to comply with them. For this reason, the design of methods appropri-
ate to the various market conditions and its requirements is an essential issue of Ten-
ders Laws. The results of the “comparative study” of the UNCITRAL Model Law on 
Public Procurement 2011 and Iran’s Tender Law 2005 confirm that there is a lack of 
dynamism, coherence and agile in the implementation of the bidding process in the 
methods of holding tenders expressed in the Iranian legal system, despite observing 
some general principles and objectives of tender rights, and it seems that, one of the 
main reasons for this is the inconsistency of the mechanism in the implementation of 
these methods with developments in the last decade, especially in the field of com-
munications and digital technologies. The existence of this shortcoming has doubled 
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the importance of the needs to review the procedures for holding tenders contained in 
the Iran’s law, in order to increase the capability and effectiveness of the law and in 
terms of application, to meet today’s needs and requirements of international trade.

Keywords:Public Procurement, Tenders, Iran’s Tender Law, UNCITRAL Model Law on 
Public Procurement.


