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قانونگــذاران در راســتای تحقــق اهــداف قوانیــن ناظــر بــر معامــات دولتــی ،تشــریفاتی را بــرای
انجــام معامــات در حــوزه مربوطــه مقــرر داشــته و نهادهــای بخــش عمومــی را ملتــزم بــه رعایــت از
آن نمودهانــد .بــه همیــن منظــور طراحــی روشهــای متناســب بــا شــرایط متنــوع بــازار از موضوعــات
اساســی حقــوق مناقصــات اســت .نتایــج کسبشــده از مطالعــه قانــون نمونــه تــدارکات عمومــی
آنســیترال  2011و «مقایســه تطبیقــی» آن بــا قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران مؤیــد ایــن نکتــه
اســت کــه روشهــای برگــزاری مناقصــات بیانشــده در نظــام حقوقــی ایــران ،علیرغــم رعایــت برخــی
از اصــول کلــی و اهــداف حقــوق مناقصــات ،فاقــد پویایــی ،انســجام و ســرعت عمــل در اجــرای فرآینــد
مناقصــات اســت و بــه نظــر میرســد یکــی از دالیــل اصلــی ایــن امــر عــدم تطابــق ســازوکار تعیینشــده
در اجــرای روشهــای مذکــور بــا تحــوالت دهــه اخیــر ،بهخصــوص ،در زمینــه ارتباطــات و فناوریهــای
دیجیتــال اســت .وجــود ایــن نقصــان اهمیــت لــزوم بازنگــری در روشهــای 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 بینالمللــی منطبــق باشــد.
کلیدواژهها :معامالت 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 هیئتعلمــی 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
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مناقصات» ایران و «قانون نمونه تدارکات دولتی  »2014آنسیترال

مقدمه
هــدف قوانیــن مناقصــه از ارائــه روشهــای متنــوع در انجــام مناقصــات ایــن اســت کــه قانونگــذار
عالوهبــر روش انجــام مناقصــه عمومــی کــه در اغلــب قوانیــن مناقصــات روش معمــول و پذیرفتنــی
اســت ،بتوانــد روشهــای دیگــری از مناقصــه را بــه تصویــب برســاند کــه در دســتیابی بــه اهــداف قوانیــن
مناقصــات ماننــد رقابــت ،شــفافیت و کارآمــدی موفــق عمــل کنــد .ابــداع روشهــای دیگــر مناقصــه بــا
هــدف نظاممنــد ســاختن تمامــی فرآینــد خریدهــای بخــش عمومــی صــورت گرفتــه اســت .ایــن روشهــا
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 میباشــد کــه
برگــزاری مناقصــه عمومــی ممکــن اســت نتوانــد بهعنــوان مناس ـبترین شــیوه خریــد در شــرایط فــوق
تلقــی گــردد.
ایــن تحقیــق بــر آن اســت تــا بــا بررســی تطبیقــی انــواع روشهــای برگــزاری مناقصــه در قانــون
برگــزاری مناقصــات ایــران و قانــون نمونــه تــدارکات دولتــی آنســیترال ،بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد
کــه تفاوتهــای روش برگــزاری مناقصــات در دو ســند مزبــور چیســت و در شــرایط حاضــر کدامیــک
از آنهــا در تأمیــن اهــداف حقــوق مناقصــات موفقتــر عمــل میکنــد .الزم بــه توضیــح اســت باتوجهبــه
ایــن نکتــه کــه از زمــان تصویــب قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران ،صاحبنظــران بهتفصیــل در مــورد
ضعفهــا و معایــب روشهــای برگــزاری مناقصــات در قانــون مزبــور ســخن گفتهانــد1؛ لــذا تمرکــز در
بیــان موضــوع ،بــر تشــریح قواعــد و ضوابــط بهکارگیریشــده در قانــون نمونــه آنســیترال قــرار گرفتــه
اســت .بدینترتیــب ابتــدا درخصــوص روشهــای برگــزاری مناقصــات کــه در قانــون ایــران از آنهــا یــاد
شــده اســت بهاختصــار توضیــح داده میشــود و درادامــه موضوعــات مرتبــط بیانشــده در قانــون نمونــه
بــا دقــت نظــر و تأمــل بیشــتر مــورد بررســی قرارمیگیــرد .روش تحقیــق در ایــن نوشــتار «مقایســه
تطبیقــی» اســت و بــر تحلیــل روشهــای موجــود در ســند آنســیترال و اســناد اجرایــی آن ،تحتعنــوان
«راهنمــای اجرایــی» ســند مزبــور ،تأکیــد دارد کــه بــه مقتضــای بحــث ،ضعفهــای قانــون برگــزاری
مناقصــات ایــران در ایــن موضــوع را نیــز برشمردهاســت .الزم بــه ذکــر اســت ،ارجــاع مــواد قانونــی در هــر
بخــش ،مربــوط بــه همــان قانونــی اســت کــه درخصــوص آن بررســی انجــام میشــود.
 .1در ایــن خصــوص بــه برخــی از آثــار در فهریــت منابع فارســی اشــاره شــده اســت .همچنیــن برای اطالع بیشــتر رجوع شــود
بــه« :باقرزاده،حقــوق مناقصات،1392،جلــد اول»« ،عیدیزاده،شــرحی بــر قانــون برگــزاری مناقصــات« ،»1386،حبی ـبزاده،
اصــول حاکــم بــر قراردادهای دولتــی« ،»1395 ،رحمانیــان ،آثار حقوقــی قراردادهای پیمانــکاری دولتــی »1395 ،و مقالههایی
نظیــر «احمــدی ،آسیبشناســی فرآینــد مناقصه و مزایده و شناســایی فســادهای آن ،1395،نشــریه دانش ارزیابــی» و«رحمانی
و میــرزاده ،آسیبشناســی حقوقــی برگــزاری مناقصــات در ایران،1394،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال دوم ،شــماره.»7
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گفتــار اول .روشهــای برگــزاری مناقصــه 1در قانــون برگــزاری
2
مناقصــات ایــران
طبــق بنــد (ج) مــاده ( )11ایــن قانــون ،انجــام معامــات بــزرگ بــه یکــی از دو روش مناقصــه
«عمومــی» و «محــدود» انجامشــدنی اســت و همــه معامــات در نصــاب باالتــر از نصــاب معامــات
متوســط در ایــن دو عنــوان کلــی جــای گرفتــه اســت .نحــوه ایــن تقســیمبندی در بنــد (ب) مــاده
( )4از نظــر روش دعــوت مناقصهگــران تعریــف شدهاســت کــه براســاس آن اراده مناقصهگــزار بــرای
برگــزاری مناقصــه یــا بایــد از طریــق فراخــوان عمومــی ،یــا از طریــق ارســال دعوتنامــه مکتــوب
و رســمی بــه مناقصهگــران واجــد شــرایط ،بــه اطــاع آنهــا رســانده شــود .درصورتیکــه اطــاع از
برگــزاری مناقصــه از طریــق فراخــوان عمومــی انجــام شــود «مناقصــه عمومــی» و چنانچــه طــی مکاتبــه
مســتقیم بــا مناقصهگــر و از طریــق دعوتنامــه صــورت پذیــرد «مناقصــه محــدود» نامیــده میشــود.
پــس از آن قانونگــذار در بنــد (الــف) همــان مــاده ،مناقصــات را از لحــاظ مراحــل بررســی
پیشــنهادهای مناقصهگــران بــه دو گــروه طبقهبنــدی کــرده اســت کــه براســاس آن پیشــنهادهای
ارائهشــده توســط مناقصهگــران بهمنظــور دســتیابی بــه کیفیــت مطلــوب خدمــات و کاالهــا
مــورد ارزیابــی قرارمیگیــرد .بدینمعنیکــه در مناقصــات پیچیدهتــر مناقصهگــزار بــا تشــکیل
کمیتــه فنیبازرگانــی ،پیــش از بررســی موضــوع قیمــت ،ابتــدا بــه ارزیابــی کیفیــت کاال و خدمــات
پیشنهادشــده توســط مناقصهگــر میپــردازد و در صــورت واجــد شــرایط بــودن نســبت بــه ارزیابــی
مالــی پیشــنهادها اقــدام مینمایــد کــه قانــون از آن بــا عنــوان «مناقصــه یکمرحل ـهای» و «مناقصــه
دومرحل ـهای» یــاد میکنــد؛ بنابرایــن وجــه تمایــز بیــن مناقصــه یکمرحل ـهای از دومرحل ـهای وجــود
«ارزیابــی فنیبازرگانــی» اســت .بدینترتیــب در نظــام حقوقــی ایــران تمامــی مناقصــات بــه یکــی از
طــرق زیــر برگــزار میشــود:
 .1ماده  11قانون برگزاری مناقصات ایران مصوب .1383
 .طــرح قانــون برگــزاری مناقصــات در ســال1382و بــا هــدف تجمیــع قوانیــن و آییننامههــا در قانونــی واحــد بــه
تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید .باتوجهبــه ایــراد شــورای نگهبــان درحــوزه محــدوده کاربــرد قانــون ،موضــوع بــه
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ارجــاع شــد .ســرانجام مجمــع در جلســه مــورخ 1383/11/03بــا اصالحاتــی انــدک و بــا
اســتثناءکردن نیروهــای مســلح ،قانــون برگــزاری مناقصــات را تصویــب کــرد .مطابــق بــا مــاده 30قانــون برگــزاری مناقصــات،
ایــن قانــون از تاریــخ تصویــب ( )1383/11/03الزماالجــرا شدهاســت .براســاس ایــن قانــون ،هفــت ســند دیگــر نیــز بهانضمــام
قانــون بایــد بــه تصویــب مراجــع مختلــف میرســید و ابــاغ میشــد کــه شــامل یــک قانــون دیگــر ،پنــج آییننامــه اجرایــی
و یــک مصوبــه ســاالنه بــرای ترمیــم نصابهــای معامــات میباشــد.
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مناقصه عمومی یکمرحلهای
•
مناقصه عمومی دومرحلهای
•
مناقصه محدود یکمرحلهای
•
1
مناقصه محدود دومرحلهای
•
البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در مــاده ( )27قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران ،تحــت
شــرایطی خــاص ،بــه انجــام معامــات مذاکــرهای ،بــدون رعایــت تشــریفات معمــول در مناقصــات نیــز توجه
شــده اســت کــه بــا عنــوان «تــرک تشــریفات مناقصــه» شــناخته میشــود .بدیــن وصــف کــه چنانچــه
انجــام مناقصــه بــا اســتفاده از هریــک از روشهــای فوقالذکــر میســر نباشــد ،موضــوع معاملــه را میتــوان
بــه طــرق دیگــری و بــدون رعایــت تشــریفات موضــوع مــاده ( )4قانــون ،از طریــق مذاکــره تأمیــن کــرد.

بند اول .مناقصات یکمرحلهای
همانگونهکــه بیــان شــد ،مناقصــه یکمرحلــهای «مناقصــهای اســت کــه در آن نیــازی بــه
ارزیابــی فنیبازرگانــی پیشــنهادها نباشــد .در ایــن مناقصــه پاکتهــای پیشــنهاد مناقصهگــران
در یــک جلســه گشــوده و در همــان جلســه برنــده مناقصــه تعییــن میشــود» .بدینمعنیکــه
مناقصهگــزار بــرای معامــات ســاده نیــازی بــه بررســی و ارزیابــی فنیبازرگانــی و یافتــن مرغوبیــت
کاال و خدمــات نمیبینــد؛ بــه همیــن دلیــل طوالنیکــردن فرآینــد مناقصــه توجیهــی نــدارد؛ لــذا در
یــک مرحلــه از میــان مناقصهگــران ،کاال یــا خدمــات مــورد نیــاز خــود را تأمیــن میکنــد.

بند دوم .مناقصات دومرحلهای
در مناقصــات دومرحلــهای کمیتــه فنیبازرگانــی ،پیشــنهادهای فنــی مناقصهگــران را ارزیابــی
میکنــد .طبــق بنــد (هـــ) مــاده ( )2کمیتــه مذکــور نســبتبه ارزیابــی فنیبازرگانــی پیشــنهادها
کــه در آن مشــخصات ،اســتانداردها ،کارآیــی ،دوام و ســایر ویژگیهــای فنیبازرگانــی پیشــنهادهای
مناقصهگــران بررســی ،ارزیابــی و پیشــنهادهای پذیرفتنــی برگزیــده میشــوند ،اقــدام نمایــد.
نحــوه ایــن ارزیابــی در مــاده ( )19قانــون بیانشدهاســت .معیارهــا و روشهــای ارزیابــی
فنیبازرگانــی در اســناد مشــخص میشــود و کمیتــه نمیتوانــد پیشــنهادهای مناقصهگــران را خــارج
از آنچــه در اســناد ذکــر شدهاســت ،ارزیابــی نمایــد.
 .1اسماعیلی هریسی ،ابراهیم ،حقوق صنعت احداث :شرح قانون برگزاری مناقصات ،تهران:نشر دادگستر ،1392 ،ص
 134و .135
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در مناقصــات دومرحل ـهای بازگشــایی پاکتهــای مالــی مناقصهگــران تنهــا پــس از انجــام ارزیابــی
فنیبازرگانــی مجــاز اســت .در ایــن روش مناقصــه ،بــرای اطمینــان از دسـتیابی بــه قیمــت متناســب
(موضــوع بنــد (الــف) مــاده ( )2قانــون) بــا کیفیــت تعییــن شــده در اســناد مناقصــه ،برنــده مناقصــه
بــا لحــاظ نمــودن اثــر کیفیــت در قیمــت تعییــن میشــود و بــرای انجــام آن ،تأثیرگــذاری امتیــاز
فنــی در قیمــت پیشــنهادی مــورد محاســبه قــرار میگیــرد کــه اصطالحـاً بــه آن «قیمــت ترازشــده»1
میگوینــد .مناقصهگــر پیشــنهاددهنده قیمــت ترازشــده پایینتــر ،بهعنــوان برنــده مناقصــه شــناخته
میشــود.

بند سوم .مناقصه عمومی
در مناقصــه عمومــی تقاضــای انجــام خدمــت یــا خریــد کاالی مــورد نیــاز از طریــق اعــان بیــن
عمــوم داوطلبــان انجــام میشــود؛ بنابرایــن ،مناقصــه عمومــی مناقص ـهای اســت کــه در آن ،فراخــوان
مناقصــه از طریــق آگهــی عمومــی بــه اطــاع مناقصهگــران میرســد .در صــورت تصمیــم کمیســیون
مناقصــه بــه دعــوت از مناقصهگــران بــه روش عمومــی ،فراخــوان عمومــی از طریــق روزنامههــای
کثیراالنتشــار و رســانهها بــه اطــاع همــگان میرســد.
عــاوه بــر اطالعرســانی عمومــی و عــدم تبعیــض در حضــور متقاضیــان در مناقصــه ،مناقصــه
عمومــی دارای ویژگیهــای دیگــری نیــز میباشــد .یکــی از بارزتریــن ایــن ویژگــی کــه از نــام آن
پیداســت ،بررســی پیشــنهادهای مناقصهگــران بــه شــیوه یکســان و فــارغ از ملیــت آنهاســت 2.در
قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران بــه ایــن اصــل توجــه نشــده و قانونگــذار بــه صراحــت بــر وجــود
تبعیــض بیــن مناقصهگــران داخلــی و خارجــی ،حتــی در مناقصــات عمومــی ،تأکیــد کــرده اســت (بنــد
(د) مــاده ( )20قانــون) .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 پروژههــا مصــوب
 »1375اخــذ شــده باشــد؛ لــذا بــه نظــر میرســد قانونگــذار در تــاش اســت تــا بــا ایجــاد نوعــی
تبعیــض مثبــت بــرای مناقصهگــران ایرانــی ،همزمــان بــا اســتفاده از حداکثــر تــوان داخلــی ،از تجربــه
و دانــش فنــی خارجــی نیــز ،در جهــت تقویــت پیمانــکاران داخلــی ،بهرهمنــد گــردد.
.1جزء  22بندالف ماده « 2آییننامه اجرایی نظام مستندسازی و اطالعرسانی» ،مصوب  1385هیئتوزیران.
 .2اصل عدم تبعیض بین مناقصهگران و ارزیابی آنها فارغ از ملیت ،ازجمله اصول برگرفته از موافقتنامههای  WTOو
بهخصوص «توافقنامه تدارکات دولتی» ( )GPAمیباشد که ازجمله منابع مهم مورد استفاده در تدوین قانون نمونه تدارکات
دولتی آنسیترال بهشمار میرود .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  2ماده  33قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال».
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مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در «قانون برگزاری
مناقصات» ایران و «قانون نمونه تدارکات دولتی  »2014آنسیترال

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 ســازمانهای عمومــی
اســت ،بــه اختیــار ایــن ســازمانها گــذارده میشــود 1.روش مذکــور بــر مبنــای دالیلــی نظیــر محــدود
بــودن مناقصهگــران صالحیــتدار یــا شــرایط اضطــراری و بــا ارائــه گــزارش توجیهــی کــه مــورد
تأییــد و تصویــب باالتریــن مقــام دســتگاه مناقصهگــزار قــرار گیــرد ،انجــام میشــود .در ایــن روش،
مناقصهگــزار ،بــدون انتشــار فراخــوان عمومــی اجــازه دارد تــا بــا مراجعــه بــه فهرســت مناقصهگــران
صالحیـتدار و توانمنــدی کــه پیشــتر در مــورد آنهــا «ارزیابــی صالحیــت» انجــام شــده اســت ،طــرف
قــرارداد خــود را بــا رعایــت تشــریفات معمــول در مناقصــات عمومــی انتخــاب نمایــد.
در مناقصــه محــدود ،مناقصهگــزار رقابــت را بیــن عمــوم ترتیــب نمیدهــد ،بلکــه از بیــن فهرســت
مناقصهگــران صالحی ـتدار ،اشــخاصی را بــرای شــرکت در مناقصــه دعــوت میکنــد .لیکــن باتوجهبــه
اینکــه هــدف قوانیــن مناقصــات ،از جملــه قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران ،تأکیــد بــر ایجــاد فضــای
رقابــت عمومــی و حضــور حداکثــری مناقصهگــران از طریــق انجــام «مناقصــه عمومــی» اســت؛ لــزوم
برگــزاری مناقصــه محــدود را منــوط بــه تشــخیص و مســئولیت باالتریــن مقــام دســتگاه مناقصهگــزار
نمودهاســت تــا محدودیــت برگــزاری مناقصهعمومــی بــا ذکــر ادلــه تأییــد شــود .در قانــون برگــزاری
مناقصــات ایــران ،مصادیقــی از شــرایط محتمــل کــه مناقصهگــزار بــا اســتناد بــا آن بتوانــد دالیــل
مراجعــه بــه ایــن نــوع مناقصــه را اثبــات نمایــد ،بیــان نشــده اســت و بهطورکلــی مراجعــه بــه ایــن
روش مناقصــه در مــواردی اســت کــه گــزارش توجیهــی ارائهشــده بــه تأییــد باالتریــن مقام دســتگاه برســد.

گفتار دوم .روشهای برگزاری مناقصات در قانون نمونه آنسیترال

2

قانــون نمونــه بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت کــه در انجــام معامــات حــوزه عمومــی ،وقوع شــرایط
خــاص و وضعیتهــای متفــاوت تأمیــن کاال و خدمــات برحســب موقعیتهــای اقتصــادی و جایــگاه
ســازمانی مناقصهگــزار اجتنابناپذیــر اســت؛ بــا فــرض وجــود زیرســاختهای الزم بــه خصــوص در
زمینــه ف ـنآوری ارتباطــات ،روشهــای متنوعــی را بــرای جهــت برگــزاری مناقصــات ارائــه داده اســت.
 .1انصاری،ولیالله،کلیات حقوق قراردادهای اداری،چاپ ششم ،تهران ،نشرحقوقدان:دانشنگار ،1390،ص .132
.2در سال1994کمیســیون حقــوق تجــارت بینالملــل ســازمان ملــل قانونــی جامــع را باعنــوان قانــون نمونــه آنســیترال در
مــورد «تهیــه کاال و خدمــات و ساختوســاز» مصــوب نمــود .لیکــن درادامــه و در ســال 2004کمیســیون مزبــور بــه ایــن
نتیجــه رســید کــه قانــون 1994بایــد بهروزرســانی شــود .بهویــژه درمــواردی کــه از ارتباطــات الکترونیــک در مناقصــه عمومــی
اســتفاده میشــود؛ تااینکــه در ســال 2011قانــون نمونــه آنســیترال را تحتعنــوان «قانــون نمونــه تــدارکات دولتــی» تصویــب کرد.
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از لحــاظ انتخــاب روش ،هــدف هــر مناقصــه بایــد براســاس انتخــاب واجــد شــرایطترین شــخص
طــرف قــرارداد ،در بهتریــن زمــان و مناســبترین شــرایط قــرار گیــرد تــا بتــوان بــه بهتریــن و
مناســبترین پیشــنهاد ارائهشــده از ســوی وی یــا پیشــنهادی کــه براســاس آن قــرارداد منعقــد
میگــردد ،دســت یافــت 1.در ایــن راســتا قانــون نمونــه نســبتبه ابــداع روشهــای دیگــر مناقصــه بــا
هــدف نظاممنــد ســاختن تمامــی فرآینــد خریدهــای بخــش عمومــی اقــدام نمــوده اســت.

بند اول .مناقصه عمومی

2

بنــد( )1مــاده( )28قانــون نمونــه از مناقصــه عمومــی بهعنــوان روش پیشفــرض در تمامــی
مناقصــات نــام بــرده اســت .بدینمعنیکــه در اقــدام بــه انجــام معامــات و انتخــاب طــرف قــرارداد،
اصــل بــر اســتفاده از روش مناقصــه عمومــی اســت و اســتفاده از ســایر روشهــای مناقصــه نیازمنــد
اثبــات دلیــل و ارائــه گــزارش توجیهــی اســت؛ لــذا تنهــا زمانــی میتــوان از ســایر روشهــا اســتفاده
نمــود کــه شــرایط انجــام آن محقــق شــود .بــه همیــن دلیــل از روش مناقصــه عمومــی اغلــب بهعنــوان
روشــی یــاد میشــود کــه تضمینکننــده بــروز کمتریــن احتمــال فســاد و تقلــب در آن اســت ،لــذا
تمامــی مــوارد اســتثناء در انجــام آن بایــد صرفـاً بــر مبنــای الزامــات فنــی یــا محدودیتهــای زمانــی
3
و امنیتــی قــرار گیــرد .
عــدم محدودیــت افــراد شــرکتکننده و امــکان ارائــه شــرح جامعــی از موضــوع مناقصــه در اســناد،
از ویژگیهــای مهــم مراجعــه بــه مناقصــه عمومــی میباشــد .مراحــل و اصــول انجــام مناقصــه عمومــی
از دیــدگاه قانــون نمونــه بهصــورت خالصــه بهشــرح ذیــل اســت:
فراخوان باید بهصورت عمومی و بینالمللی منتشر شود (ماده)36؛
	شــرایط هریــک از شــرکتکنندهها و روش ارزیابــی بایــد در فراخــوان اعــام شــود (بندهــای
	(ب) و (پ) مــاده)37؛
ً
مناقصــه عمومــا یکمرحلــهای بــه همــراه مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد اســت (بنــد (خ)
	مــاده 37و بنــد (س) مــاده)39؛
پیشــنهادها همگــی بایــد مکتــوب ،امضاشــده و در پاکتهــای دربســته ارائــه شــوند .در
	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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امــکان ارائــه پیشــنهاد بــه صــورت الکترونیکــی ،پیشــنهادها بایــد طبــق شــرایط
صــورت وجــود
ِ
اعالمشــده از ســوی مناقصهگــزار انجــام میشــود (بندهــای()1و( )2مــاده)40؛
پیشنهادها در جلسه عمومی گشایش میشود (بند( )2ماده)42؛
	قــرارداد بــا ارائهدهنــده مناسـبترین قیمــت یــا کمتریــن قیمــت ،برحســب آنچــه در اســناد
	قیــد شدهاســت (جــزء (ب) بنــد ( )3مــاده )43و بــدون انجــام هرگونــه مذاکــره (مــاده )44یــا اصــاح
قــرارداد نســبتبه آنچــه در اســناد ذکــر شــده بــود (بنــد ( )3مــاده ،)43بــه جــز در مــوارد وجــود
اشــتباهات جزئــی کــه تغییــر اساســی در ماهیــت موضــوع مناقصــه و قــرارداد نداشــته باشــد (جــزء(ب)
بنــد( )1مــاده ،)43منعقــد میگــردد.
تفــاوت عمــده ایــن روش بــا روش برگــزاری مناقصــات عمومــی در قانــون برگــزاری مناقصــات
ایــران ،علیرغــم تشــابه در نــام ،ایــن اســت کــه تمامــی اســناد مربــوط بــه پیشــنهادهای فنــی و مالــی
در شــیوه بیانشــده در قانــون نمونــه ،در قالــب یــک پیشــنهاد (یــک عنــوان پاکــت) ارائــه میگــردد
و بــه صــورت تفکیکشــده و در پاکتهــای جداگانــه قــرارداده نمیشــوند .روش اعــام برنــده
مناقصــه نیــز طبــق روش بیانشــده در اســناد انجــام میشــود .بدینترتیــب چنانچــه نحــوه تعییــن
برنــده براســاس کمتریــن قیمــت باشــد ،ارائهدهنــده پایینتریــن قیمــت پیشــنهادی بهعنــوان برنــده
مناقصــه اعــام میگــردد و درصورتیکــه مقــرر باشــد شــخص پیشــنهاددهنده مقــرون بهصرفهتریــن
قیمــت (قیمــت میانگیــن) کــه معیارهــای تشــخیص آن در اســناد اعــام شــده و شــامل اجــزای دیگــر
تشــکیلدهنده قیمــت اســت ،عنــوان نفــر اول را از آن خــود کنــد ،بــه همیــن ترتیــب عمــل خواهــد
شــد (مــواد  42و.)43

بند دوم .مناقصه محدود

1

دلیــل عمــدهای کــه موجــب میشــود مناقصــهمحــدود درمقایس ـهبا مناقص ـ ه عمومــی در ســطح
پایینتــری از شــفافیت قــرار گیــرد ،عــدم انتشــار فراخــوان عمومــی اســت .قانــون نمونــه ،در خصــوص
حداقــل تعــداد ،نحــوه انتخــاب مناقصهگــران و مرجــع اعــام نــام مناقصهگــران صالحیتــدار ســکوت
کــردهاســت و تعییــن آن را بــه نهادهــای قانونگــذاری هــر کشــور ســپرده اســت .در ایــن قانــون
اســتفاده از روش مناقصــه محــدود فقــط در دو مــورد مجــاز شــناخته شــده اســت .بــر ایــناســاس بنــد
( )1مــاده ( )29بیــان داشتهاســت ،مناقصهگــزار صرفـاً میتوانــد بنــا بــه دالیــل ذیــل از روش مناقصــه
محــدود در تأمیــن خدمــات و کاالی موردنیــاز خــود اســتفاده نمایــد:
1-Restricted tendering
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 موضــوع مناقصــه بــه دلیــل پیچیدهبــودن و ماهیــت تخصصــی آن تنهــا توســط تعــداد معــدودیاز مناقصهگــران قابــل ارائــه باشــد؛
 زمــان و هزینــه مــورد نیــاز بــرای بررســی و ارزیابــی تعــداد زیــادی از مناقصهگــران متناســب بــاارزش و مبلــغ مناقصــه نباشــد.
بنابرایــن در راســتای اجــرای بنــد ( )1مــاده ( )28کــه اســتفاده از روشهــای دیگــر مناقصــه غیــر
از مناقصــه عمومــی را نیازمنــد گــزارش توجیهــی و تأییــد آن توســط مقــام ذیصــاح دانســته اســت،
برخــاف قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران کــه در بنــد ( )2مــاده ( )4قانــون ،صرفـاً 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 میگیــرد ،بایــد بــر یکــی از
دو دلیــل عمــده فــوق اســتوار باشــد .البتــه انتقــادی کــه بــه دلیــل اول مراجعــه بــه مناقصهمحــدود
وارد میشــود ایــن اســت کــه بــدون انتشــار فراخــوان عمومــی نمیتــوان بــه ایــن نکتــه پیبــرد کــه
چــه تعــداد مناقصهگــر دارای توانایــی اجــرای موضــوع مناقصــه هســتند 1.عــاوه بــر آن باتوجهبــه
عــدم حضــور فراگیــر شــرکتکنندگان در فرآینــد مناقصــه محــدود در اغلــب مــوارد نمیتــوان بــه
متناســبترین قیمــت دســتیافت .ایــن موضــوع ســبب میشــود کــه بــر هــدف اقتصــادی بــودن
مناقصــه خدشــه وارد شــود.
اگرچــه انتشــار فراخــوان عمومــی بــرای شــرکت مناقصهگــران در مناقصــات محــدود موضوعیــت
نــدارد ،ولــی ایــن موضــوع بــه معنــی عــدم اطالعرســانی همگانــی مبنــی بــر انجــام مناقصــه محــدود
توســط مناقصهگــزار نیســت .بــر ایــن اســاس مناقصهگــزار موظــف اســت تــا نســبتبه انتشــار اعــان
عمومــی مبنــی بــر اعــام قصــد خــود بــر انجــام معاملــه بــا ذکــر موضــوع مناقصــه بهشــیوه مناقصــه
محــدود در شــبکههای اطالعرســانی اقــدام نمایــد (بنــد ( )5مــاده )34و چنانچــه پــس از اعــان
عمومــی ،اشــخاص فعــال در زمینــه موضــوع مناقصــه کــه از آنهــا بــرای شــرکت در مناقصــه محــدود
دعــوت نشــده باشــد ،اعــام آمادگــی نماینــد؛ در ایــن شــرایط ،مناقصهگــزار مجــاز بــه رد درخواســت
2
آنهــا نخواهدبــود .

�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 قیمت

1

یکــی از اصــول پذیرفتهشــده در ارتبــاط بــا نظاممندکــردن فرآینــد خریــد ،مســتثنی نمــودن
معامــات بــا ارزش مبادل ـهای کمتــر از فرآینــد پیچیــده و دس ـتوپاگیر مناقصــات بــزرگ ،بــا هــدف
صرفهجویــی در وقــت و درنتیجــه مقرونبهصرفــه کــردن خریــد اســت .بــر همیــن اســاس قانــون
نمونــه نیــز از روشهــای ســادهتری در تأمیــن نیازمندیهــای مناقصهگــزار در مــوارد خریدهــای
ســاده و دارای قیمــت پاییــن اســتفاده نمــوده اســت کــه از آن تحــت عنــوان «اســتعالم قیمــت» یــاد
میشــود و بــرای اجــرای آن معمــوالً حدنصابــی در قوانیــن و مقــررات تعییــن میگــردد.
بنــد ( )2مــاده ( )29قانــون نمونــه مراجعــه بــه ایــن روش را در مــواردی کــه ارائــه کاال یــا خدمــات
بهآســانی در دســترس میباشــد و موضــوع مناقصــه از پیچیدگــی کمتــری برخــوردار اســت مجــاز
دانســته اســت؛ همچنیــن ایــن روش میتوانــد درخصــوص معامالتــی کــه در قوانیــن و مقــررات داخلــی
بــرای آنهــا حدنصــاب در نظــر گرفتــه شــده اســت ،بــرای معامــات دارای حــد نصــاب پایینتــر مــورد
عمــل قــرار بگیــرد 2.ایــن روش مشــابه روش خریــد در معامــات متوســط موضــوع بنــد (ب) مــاده ()11
قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران اســت.
بدینترتیــب براســاس قانــون نمونــه ،مناقصهگــزار بایــد نســبتبه اخــذ حداقــل  3فقــره اســتعالم
اقــدام نمایــد (بنــد ( )2مــاده  .) 34در ایــن روش هرگونــه مذاکــره بیــن طرفیــن ممنــوع اســت و هــر
مناقصهگــر مجــاز بــه ارائــه یــک پیشــنهاد اســت .قیمــت پیشــنهادی مناقصهگــری کــه «کمتریــن»
قیمــت پیشــنهادی را ارائــه داده باشــد بهعنــوان برنــده انتخــاب میشــود (مــاده.)46
درمقایسـهبا مــاده مشــابه آن در قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران ،مشــاهده میشــود کــه وظایــف
مربــوط بــه مناقصهگــزار در معامــات متوســط بــر عهــده کارپــرداز قــرار گرفتــه اســت و چنانچــه بهــای
بــه دســت آمــده ،کــه لزومـاً بهمنزلــۀ کمتریــن قیمــت نیســت ،مــورد تأییــد مســئول واحــد تدارکاتــی
قــرار گیــرد ،معاملــه قابــل انجــام اســت (بندهــای (الــف) و (ب) مــاده ( )11قانــون برگــزاری مناقصــات
ایــران) .از دیــدگاه قانــون نمونــه در اســتفاده از ایــن روش نیــازی بــه انتشــار فراخــوان عمومــی نیســت
و فرمهــای اســتعالم قیمــت میتوانــد مســتقیماً بــرای تعــداد زیــادی از تأمینکنندههــا ارســال شــود
کــه در صــورت عــدم امــکان ارســال بــرای تمامــی تأمینکنندههــا ،تعــداد آنهــا نبایــد از  3کمتــر
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 فرمهــای اســتعالم بــرای آنهــا بایــد ارســال شــود مشــخص نیســت
1
و عــدم امــکان اخــذ اســتعالم از حداقــل  3شــخص مانــع از ادامــه فرآینــد روش مزبــور نمیشــود.
قانــون نمونــه بــه منظــور جلوگیــری از زمینــه بــروز انحصــار در تأمیــن کاال یــا دریافــت خدمــات
از اشــخاص معــدود در اســتفاده از ایــن روش ،بهکارگیــری از آن را نیازمنــد گــزارش توجیهــی و
تأییــد مقــام ذیصــاح دانســته اســت؛ بنابرایــن برخــاف قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران کــه در
آن وقــوع معاملــه در محــدوده حدنصــاب تعییــن شــده در قوانیــن ،ضوابــط انجــام معامــات را بــر آن
حاکــم میکنــد ،براســاس قانــون نمونــه عــاوه بــر آن ،نیازمنــد ارائــه گــزارش توجیهــی و تأییــد مقــام
ذیصــاح میباشــد کــه ایــن امــر موجــب نظــارت بیشــتر بــر نحــوه انجــام معامــات ســطح متوســط
توســط مقامــات مناقصهگــزار میشــود.
برخــاف قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران کــه انجــام هــر معاملــه در محــدوده معامــات متوســط
را اجبــاراً از طریــق اخــذ ســه فقــره اســتعالم قابــل انجــام میدانــد؛ از نظــر قانــون نمونــه ،اســتفاده
از ایــن روش در انجــام معامــات حــد نصــاب پایینتــر اختیــاری اســت و مناقصهگــزار میتوانــد از
ســایر روشهــای مناقصــه اســتفاده نمایــد .همچنیــن انجــام معامــات متوســط بــه شــیوه بیانشــده
در قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران میتوانــد خطــر ایجــاد انحصــار در اشــخاص تأمینکننــده را بــه
دلیــل وجــود خریدهــای تکــراری بهوجــود آورد؛ بــه همیــن منظــور قانــون نمونــه توصیــه نمــوده اســت
کــه اســتفاده از روش اســتعالم قیمــت روش مناســبی بــرای انجــام خریدهــای مشــابه و در بــازه زمانــی
مشــخص نمیباشــد و در چنیــن مــواردی اســتفاده از روش چهارچــوب توافــق را پیشــنهاد نمــوده
2
اســت.

بند چهارم .درخواست پیشنهاد ،بدون انجام مذاکره

3

ایــن روش مناقصــه در مــواردی بــه کار مــیرود کــه مناقصهگــزار بــه منظــور عــدم تداخــل
و تأثیرپذیــری فرآینــد فنــی و کیفــی در ارزیابــی مالــی ،قصــد دارد تــا پــس از اتمــام فرآیندهــای
ارزیابــی کیفــی و فنــی ،ابعــاد مالــی پیشــنهادها را بــه صــورت جداگانــه مــورد بررســی قراردهــد.
همانگونهکــه از نــام آن پیداســت مناقصهگــزار در انجــام ایــن فرآینــد ،از ابتــدا تــا انتهــا ،از مذاکــره
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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مطالعه تطبیقی روشهای برگزاری مناقصات در «قانون برگزاری
مناقصات» ایران و «قانون نمونه تدارکات دولتی  »2014آنسیترال

بــا مناقصهگــران منــع شــده اســت 1.ضــرورت برگــزاری مناقصــه بــه ایــن روش در مــواردی اســت کــه
ماهیــت کیفــی و فنــی مناقصــه دارای اســتاندارد مشــابهای در حالتهــای مختلــف اســت و ارزیابــی
مالــی پیشــنهادها بــرای مناقصهگــزار از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت؛ بنابرایــن هــر قســمت از
پیشــنهاد مناقصهگــران کــه دارای ماهیــت مالــی اســت ،ازجملــه قیمــت نهایــی آن ،بایــد بــه صــورت
جداگانــه و پــس از انجــام کامــل ارزیابــی کیفــی و فنــی مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.
روش اجــرای ایــن شــیوه نیــز بدینگونــه اســت کــه مناقصهگــران بایــد پیشــنهادهای فنــی و
مالــی خــود را بــه تفکیــک ارائــه نماینــد و مناقصهگــزار نیــز بــه ترتیــب ،پــس از ارزیابــی پیشــنهادهای
کیفــی و فنــی ،نســبتبه بررســی پیشــنهادهای مالــی اقــدام مینمایــد و مناقصهگرانــی کــه نتواننــد
حداقــل الزامــات کیفــی و فنــی مــورد نظــر مناقصهگــزار را بــرآورده نماینــد ،از فرآینــد ارزیابــی
مالــی حــذف خواهنــد شــد .در ارزیابیمالــی نیــز بایــد تمامــی عناصــر مالــی پیشــنهاد کــه شــامل
قیمــت نهایــی و عناصــر تشــکیلدهنده قیمــت نهایــی هســتند مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد (بنــد()10
مــاده .)47بدینترتیــب مناقصهگــری بهعنــوان برنــده انتخــاب میشــود کــه اوالً حداقــل الزامــات
فنــی موضــوع مناقصــه را بــرآورده کــرده باشــد (بندهــای( )7و( )8مــاده )47و ثانی ـاً قیمــت نهایــی و
عناصــر تشــکیلدهندۀ آن بهعنــوان متناســبترین قیمــت مــورد تأییــد مناقصهگــزار قرارگرفتــه
باشــد (بنــد 10مــاده .)47مناقصاتــی کــه تحتعنــوان مناقصــات عمومــی در قانــون برگــزاری مناقصــات
ایــران از آن یــاد میشــود ،از لحــاظ ارائــه پیشــنهادهای فنــی و مالــی مناقصهگــران بــه تفکیــک در
پاکتهــای جداگانــه و همچنیــن نحــوه گشــایش پاکتهــا ،برگرفتــه از روش مناقصــه مذکــور اســت.

بند پنجم .دومرحلهای

2

اســتداللی کــه در ورای انتخــاب ایــن روش وجــود دارد ،در دو موضــوع خالصــه میشــود .در آغــاز
فرآینــد ،اســتفاده از ایــن روش بــه مناقصهگــزار اجــازه میدهــد بــا بررســی جنبههــای فنــی پیشــنهاد
و بحثهــای هدفمنــد دربــاره آنهــا ،شــرایط فنــی مناقصــه را کــه خــود بهتنهایــی قــادر بــه توصیــف
آن نبــوده نهایــی کنــد و در شــرح دقیــق موضــوع مناقصــه از نتایــج حاصلــه اســتفاده نمایــد .پــس از
آن مناقصهگــزار بــرای اطمینــان از حفــظ رقابــت و ارتقــاء کارآیــی میتوانــد ،مرحلــه دوم را طبــق
روش مناقصهعمومــی بــه ســرانجام برســاند .ایــن روش بــرای انجــام پروژههــای بــزرگ کــه دارای
ابعــاد فنــی و تخصصــی پیچیــده هســتند کاربــرد دارد؛ 3بنابرایــن 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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دومرحلـهای روشــی اســت کــه در آن بررســی تمــام ابعــاد و جزئیــات مربــوط بــه بخــش فنــی موضــوع
مناقصــه امکانپذیــر نباشــد و تعییــن مفــاد نهایــی اسنادپیشــنهاد ،مســتلزم فرآینــد جداگانـهای 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 ،مناقصهگــزار
قــادر بــه بررســی همــه جانبــه ابعــاد موضــوع مناقصــه نیســت میتوانــد از ایــن روش اســتفاده نمایــد
و از کمــک مناقصهگــران فعــال در حــوزه موضــوع مناقصــه کــه دارای توانایــی و تجربــه بیشــتری
1
هســتند ،در تهیــه اســناد نهایــی مناقصــه برخوردارگــردد.
در ایــن روش مناقصهگــزار میتوانــد پــس از اتمــام مرحلــهاول مناقصــه و نتایــج بهدســتآمده
از مذاکــرات صــورت گرفتــه ،نســبتبه اصــاح یــا حــذف بخشهایــی از الزامــات پیشبینیشــده در
اســناد مناقصــه کــه در مرحلـهاول تعییــن شــده بــود ،اقدامنمایــد .بهعنــوان مثــال ،ممکــن اســت بعــد
از ارزیابــی پیشــنهادهای مناقصهگــران در مرحلـهاول و انجــام مذاکــره درخصــوص پیشــنهادهای ارائــه
شــده ،مناقصهگــزار بــه ایــن نتیجــه برســد کــه در بــرآورد الزامــات فنــی و مباحــث اســتاندارد و کیفیــت
محصــول مرتکــب خطــا شدهاســت .قانــون نمونــه در مرحلــۀ دوم ایــن اجــازه را بــه مناقصهگــزار
میدهــد کــه نســبتبــه رفــع و بهبــود شــرایط فنــی موضــوع مناقصــه اقــدام نمایــد .هرگونــه حــذف
یــا اصــاح بخشهایــی از اســناد کــه بــه تأییــد مناقصهگــزار رسیدهاســت بایــد بــه اطــاع تمامــی
مناقصهگــران برســد (جــزء (پ) بنــد ( )4مــاده.)48
نحــوه اجــرای انجــام مناقصــه مذکــور نیــز بدیــن صــورت اســت کــه در مرحل ـهاول مناقصهگــزار
نســبت بــه ارائــه اســناد مناقصــه کــه میتوانــد دربردارنــدۀ بخشــی از اطالعــات کلــی موضــوع مناقصــه،
شــرایط و ضوابــط شــرکت در مناقصــه و الزامــات فنــی مــورد نظــر وی باشــد ،بــه مناقصهگــران طــی
فراخــوان عمومــی اقــدام مینمایــد .پــس از آن مناقصهگــران بالقــوه پیشــنهادهای خــود را براســاس
اســناد مناقصــه مزبــور ،بــدون ذکــر قیمــت پیشــنهادی ،در مهلــت مقــرر ارائــه میدهنــد .پیشــنهادهای
اولیــه مناقصهگــران ممکــن اســت شــامل راهکارهــای فنــی موجــود در زمینــه موضــوع مناقصــه،
پیشــنهادهای اصــاح الزامــات فنــی ،در جهــت تطابــق بــا واقعیــت موجــود و شــرایط رقابــت باشــد.
مناقصهگــزار پــس از مطالعــه پیشــنهادهای ارائــه شــده ،بــا مناقصهگرانــی کــه پیشنهادهایشــان از
نظــر وی پذیرفتنــی شــناخته شــود ،بــه مذاکــره و بحــث میپــردازد تــا براســاس نتایــج بهدســت
آمــده بتوانــد بــه شــرح جزئیــات دقیقــی از موضــوع مناقصــه دســت یابــد .در ایــن مرحلــه مناقصهگــزار
میتوانــد پیشــنهادهای کامــ ً
ا نامربــوط را مــردود تلقــی کــرده و مناقصهگــر را از شــرکت در ادامــۀ
فرآینــد محــروم نمایــد (بنــد ( )3مــاده .)48
1-Nicholas,Caroline(2010),UNCITRAL on Government Procurement:Purpose, Objectives and Complementarity with the
.WTO,Uncitral.Org,2010,P14
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در مرحلــهدوم ،مناقصهگرانــی کــه از فرآینــد رقابــت حــذف نشــدهاند ،میتواننــد پیشــنهادهای
نهایــی خــود را براســاس آخریــن اصالحــات انجــام شــده در اســناد مناقصــه کــه توســط مناقصهگــزار
تهیــه شدهاســت ،همــراه بــا درج قیمــت پیشــنهادی بــه مناقصهگــزار تحویــلنماینــد (جــزء (الــف)
بنــد ( )4مــاده.)48
از معایــب ایــن روش تحمیــل شــرایط و انعقــاد قــرارداد بــا برنــدهای اســت کــه ممکــن اســت در
مذاکــره بــا مناقصهگــزار و اصــاح اسنادپیشــنهاد ،نقــش پررنگــی نداشــته باشــد ولــی پیشــنهاد اولیــه
وی در مرحلـهاول از ســوی مناقصهگــزار مــردود هــم تلقــی نشــده اســت .اگرچــه طبــق جــزء (ت) بنــد
( )4مــاده ( )48مناقصهگــری کــه تمایــل بــه ارائــه پیشــنهاد در مرحلــهدوم نداشــته باشــد ،میتوانــد
بــدون خطــر ضبــط ضمانتنامــه ،انصــراف خــود را ارائــه پیشــنهاد در مرحلــهدوم بــه مناقصهگــزار
اعــام کنــد.
همچنیــن طبــق بنــد ( )30قانــون نمونــه ،مناقصهگــزار میتوانــد تحــت وقــوع شــرایط خــاص
دیگــری نیــز بــه ایــن روش مراجعــه نمایــد .در ایــن صــورت چنانچــه برگــزاری مناقصــه عمومــی بنــا بــه
دالیلــی نظیــر عــدم مشــارکت مناقصهگــران و یــا انصــراف برنــده اول از انعقــاد قــرارداد ،بــا شکســت
مواجــه شــود ،مناقصهگــزار میتوانــد بــا تبدیــل مناقصــه عمومــی بــه مناقصــه دومرحل ـهای از عقیــم
مانــدن فرآینــد مناقصــه جلوگیــری نمایــد .بدینمعنیکــه بــه تبــع فراخــوان قبلــی و بــا تغییــر و
اصــاح مفــاد آن بخشــی از اســناد پیشــنهاد کــه موجــب عــدم تمایــل شــرکتکنندگان در مناقصــه
شدهاســت ،از مناقصهگــران بخواهــد تــا نســبتبه ارائــه پیشــنهاد جدیــد براســاس اســناد مناقصــه
اصــاح شــده اقدامنماینــد .باتوجهبــه توضیحــات فــوق ،همانگونهکــه مالحظــه میشــود تعریفــی
کــه از مناقصــات دومرحلــهای در قانــون نمونــه شدهاســت بــا آنچــه در قانــون برگــزاری مناقصــات
1
ایــران وجــود دارد ،کام ـ ً
ا متفــاوتاســت.
 .1براســاس ســند آنســیترال احتمــال تغییــر در مفــاد اســناد و شــرایطمناقصــه مرحلــهاول و دوم پیشبینــی شدهاســت.
ایــن موضــوع درمــورد مناقصــات دومرحلـهای قانونمناقصاتایــران ،پــس از عبــور از مرحلــه اول،عمـ ً
ا امــکان پذیــر نیســت.
همچنیــن انتخــاب روش مناقصــه دومرحلــهای توســط مناقصهگــزار در قانوننمونــه ممکناســت ناشــیاز عدماقبــال
شــرکتکنندگان در «مناقصــات عمومــی» باشــد کــه در اینخصــوص هــدف از انتخــاب روش مناقصهدومرحلــهای در
آنســیترال کامــ ً
ا متفــاوت از قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران خواهدشــد .بهطورکلــی هــدف مناقصهگــزار از انتخــاب
روش دومرحلــهای در قانونمناقصاتایــران مبتنــی بــر اعمــال کیفیــت موردنظــر و از پیــش تعیینشــده در قیمتهــا،
ازطریــق ارزیابــیفنــیبازرگانــی پیشــنهاد هاســت؛ درحالیکــه هــدف از انجــام مناقصات-دومرحلـهای براســاس قانوننمونــه
شــناخت نیــا ز واقعــی پــروژه درزمینههــای فنــی و براســاس شــرایطکنونیبازار اســت.
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بند ششم .درخواست پیشنهاد همراه با گفتوگو

1

روش مناقصــه فــوق نیــز بــرای مناقصــات دارای ابعــاد نســبتاً پیچیــده طراحــی شــده اســت کــه
در آن مناقصهگــزار بــه دنبــال راههــای نوآورانــه و ابتــکاری بــرای انجــام تعهــدات موضــوع مناقصــه
میباشــد .در ایــن گونــه مــوارد ممکــن اســت تنظیــم و شــرح جزئیــات موضــوع مناقصــه بــرای
مناقصهگــزار امکانپذیــر نباشــد و مناقصهگــزار بــه ایــن نتیجــه برســد کــه مذاکــره بــا مناقصهگــران
بــرای دســتیابی بــه قابلقبولتریــن راهحــل در تأمیــن خدمــات یــا کاال مــورد نیــاز اســت (جــزء (الــف)
بنــد ( )2مــاده .)30بهعنــوان نمونــه در انجــام آزمایــش یــا امــور پژوهشــی ممکــناســت ،مناقصهگــزار
بــه دنبــال راهــی بــرای صرفهجویــی در مصــرف انــرژی بــرای انجــام تعهــدات موضــوع مناقصــه باشــد
یــا بخواهــد ضایعــات حیــن انجــام پــروژه را بــه صــورت بهینــه در اجــرای پــروژه بهکارگیــرد؛ بنابرایــن
طراحــی و تنظیــم موضــوع مناقصــه در مــواردی کــه نتیجــه کار مشــخص نباشــد ،میتــوان از ایــن
روش بــرای انجــام مناقصــه اســتفاده نمــود.
ایــن روش مشــابه روش مناقصــه دومرحل ـهای قانــون نمونــه اســت؛ لیکــن ماهیــت و روش انجــام
مذاکــره در دو روش متفــاوت اســت .در ایــن روش مناقصهگــزار در جلســات متقابــل بــا تمامــی
مناقصهگــران بــه گفتوگــو میپــردازد .هــر جلســه گفتگــو شــامل مراحلــی اســت کــه میتوانــد در
موضوعــات مختلــف فنــی ،کیفــی و نحــوه اجــرای تعهــدات قــراردادی و امــور مالــی متمرکــز باشــد.
در مناقصــات دو مرحلـهای تمامــی موضوعــات مناقصــه بــا تمامــی اشــخاص بالقــوه در فرآینــد مذاکــره
صــورت نمیگیــرد؛ بلکــه مناقصهگــزار ممکــن اســت ترجیــح دهــد در مــورد بخشــی از موضــوع
2
مناقصــه بــا برخــی از اشــخاص حاضــر در مناقصــه بــه مذاکــره بپــردازد.
روش انجــام مناقصــه بدیــن صــورت اســت کــه ابتدائ ـاً مناقصهگــزار حداقــل الزامــات مــورد نیــاز
فنــی را بــا شــرح مختصــری از موضــوع مناقصــه ،حداقــل شــرایط بــرای واجــد صالحیــت شــدن بــرای
شــرکت در مناقصــه و الزاماتــی را کــه بــرای شــرکتکنندهها درنظــر گرفتــهشــدهاســت ،از طریــق
اعــان فراخــوان بــهاطــاع عمــوم میرســاند (بنــد( )3مــاده.)49
در مرحلــه بعــد مناقصهگــزار از مناقصهگــران واجــد صالحیــت بــرای شــرکت در مذاکــره
دعوتمینمایــد .مذاکــره توســط نماینــدگان مناقصهگــزار بــا تمامــی مناقصهگــران در موضوعــات
یکســان و در چهارچــوب تعیینشــده صــورت میپذیــرد .پــس از انجــام مذاکــره در صــورت نیــاز،
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 مناقصهگــران «مناسـبترین پیشــنهاد نهایــی» 1خــود را براســاس
آخریــن نســخه اســناد در مــکان و موعــد مقــرر بــه مناقصهگــزار تحویــل میدهنــد .در ارزیابــی
پیشــنهادنهایی مناقصهگــران هیــچ مذاکــرهای صــورت نمیگیــرد و پیشــنهاد برنــده پیشــنهادی
خواهــد بــود کــه بــه بهتریــن وجــه الزامــات مــورد نیــاز مناقصهگــزار را تأمیــن نمایــد کــه لزومــاً
دارای کمتریــن قیمــت نیســت .ایــن نــوع روش مناقصــه بــرای موضوعاتــی کــه ماهیــت انجــام آن ارائــه
2
خدمــات و امــور مشــاورهای اســت ،میتوانــد مفیــد واقــع گــردد.

بند هفتم .درخواست پیشنهاد همراه با انجام مذاکرات متوالی

3

مناقصهگــزار زمانــی کــه ابعــاد مالــی موضــوع مناقصــه بــرای وی مبهــم و ناشــناخته باشــد
بهاســتفاده از ایــن روش مراجعــه میکنــد .در ایــن روش مناقصــه ابعــاد فنــی موضــوع مناقصــه کامـ ً
ا
بــرای مناقصهگــزار شــناخته شــده اســت .ایــن روش مناقصــه بــرای مناقصاتــی کــه دارای ابعــاد مالــی
پیچیدهتــری هســتند ،بهکارگرفتــه میشــود ،بهگونــهای کــه مذاکــره در مــورد آن اجتنابناپذیــر
باشــد؛ چراکــه بــه دلیــل ابعــاد مبهــم مالــی و نحــوه محاســبه قیمــت واقعــی معاملــه مناقصهگــزار
چــارهای جــز انجــام مذاکــره بــا مناقصهگــران نــدارد و در خــال مذاکرهاســت کــه میتــوان بــه
بــرآورد مشــخصی از موضــوع مناقصــه رســید (بنــد ( )3مــاده.)30
روش انجــام مناقصــه بدینترتیــب انجــام میشــود کــه پــس از انتشــار فراخــوان عمومــی (بنــد ()1
مــاده ،)50مناقصهگــزار حداقــل امتیــازی را بــرای پیشــنهادها براســاس ویژگیهــای فنــی ،کیفــی و
اجرایــی موضــوع مناقصــه تعییــن میکنــد .مناقصهگــران پیشــنهادهای خــود را در پاکتهــای مجــزا
و مهــر و مــوم شــده کــه حــاوی مــدارک فنــی و پیشــنهاد قیمــت میباشــد ،ارائهمیدهنــد .پــس
از آن مناقصهگــزار براســاس مــدارک و مســتندات فنــی ارائــه شــده توســط مناقصهگــران ،نســبتبه
امتیازدهــی اقــداممینمایــد .ســپس از اشــخاصی کــه موفــق بــه کســب حداقــل امتیــاز شــدهاند و
براســاس امتیازهــای کسبشــده بهصــورت نزولــی ،فهرســتی تهیــه میشــود و از آنهــا بــرای مذاکــره
در مــورد پیشــنهاد مالــی دعــوت بهعملمیآیــد (بنــد ( )2مــاده .)50بدیهــی اســت مناقصهگرانــی
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
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از تهیــه فهرســت ،مرحلــه بعــدی فرآینــد یعنــی گشــایش پیشــنهاد قیمــت هریــک از مناقصهگــران و
مذاکــره درخصــوص قیمــت پیشــنهادی بــرای حصــول قیمــت نهایــی معاملــه آغــاز میگــردد .مذاکــره
بــا مناقصهگــران منــدرج در فهرســت ،بــا هــدف چانهزنــی بــر قیمــت نهایــی ،از مناقصهگــر حائــز
باالتریــن امتیــاز آغــاز میشــود کــه در صــورت عــدم توافــق بــر مبلــغ قــرارداد ،مناقصهگــزار بــه نفــر
بعــدی مراجعــه مینمایــد و ایــن فرآینــد تــا دســتیابی بــه نتیجــه مطلــوب طرفیــن و انعقــاد قــرارداد
یــا رد تمامــی پیشــنهادهای مناقصهگــران موجــود در فهرســت ادامــه خواهــد داشــت .در ارزیابــی
مالــی پیشــنهادها ،مناقصهگــزار ممکــن اســت بــه امتیازهــا و خصیصههــای فنــی مناقصهگــران نیــز
توجــه نمایــد و برنــده مناقصــه لزومـاً پشــنهاد دهنــده کمتریــن قیمــت نمیباشــد (بندهــای ( )3و ()4
مــاده.)50
در ایــن فرآینــد و بــا هــدف عــدم اثرگــذاری پیشــنهادهای مالــی افشــا شــده بــر فرآینــد مذاکــره،
پاکتهــای پیشــنهاد قیمــت در حضــور عمــوم بازگشــایی نمیشــود و مناقصهگــزار نیــز مجــاز نیســت
بــه مناقصهگــری کــه فرآینــد مذاکــره بــا وی بــه اتمــام رســیده مجــدداً رجــوع نمایــد (بنــد ()6
مــاده .)50روش مزبــور مشــابه روش «انتخــاب مشــاور براســاس کیفیــت» در آییننامــه خریــد خدمــات
مشــاوره 1قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه طبــق آن در شــرایطی بازگشــت
بــه مشــاوره اولویــت اول مجــاز اســت کــه پیشــنهاد قیمــت مشــاور اولویــت دوم ،گرانتــر از قیمــت
پیشــنهادی مشــاور اولویــت اول باشــد .لیکــن از دیــدگاه قانــون نمونــه ،انعقــاد قــرارداد بــا مناقصهگــری
کــه مذاکــره بــا وی بــدون نتیجــه ،پایــان پذیرفتــه اســت ،تحــت هــر شــرایطی ،ممنــوع میباشــد .بــه
نظــر میرســد قانــون نمونــه در اینخصــوص تجدیــد فرآینــد مناقصــه را بــر احتمــال بهوجــود آمــدن
مخاطــرات ناشــی از ســوء اســتفاده و فســاد ترجیــح داده اســت.

بند هشتم .مذاکرات رقابتی

2

روش مذاکــرات رقابتــی روشــی اســت کــه منحصــراً در اجــزای احصــاء شــده در بنــد ( )4مــاده ()30
قانــون کاربــرد مییابــد .بــر ایناســاس در صــورت نیــاز بــه تأمیــن فــوری موضــوع مناقصــه و عــدم
امــکان اســتفاده از ســایر روشهــای رقابتــی مناقصــه بــه دلیــل زمانبــر بــودن آنهــا ،مشــروط بــر اینکــه
شــرایط بهوجــود آورنــده ایــن ضــرورت ،نــه توســط مناقصهگــزار قابــل پیشبینــی بــوده باشــد و نــه
ناشــی از قصــور و تأخیــر در اجــرای مناقصــه توســط وی باشــد؛ مناقصهگــزار میتوانــد از ایــن روش
اســتفادهنماید .همچنیــن اســتفاده از ایــن روش در زمــان بــروز حــوادث غیرمترقبــه و نیــاز فــوری بــه
 .1جزء  2بند (الف) ماده ( )16آییننامه خرید خدمات مشاوره مصوب .1388
 .1جزء  2بند (الف) ماده ( )16آییننامه خرید خدمات مشاوره مصوب .1388

2-Competitive negotiations
Competitive negotiations-2
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تأمیــن کاال و خدمــات بــه منظــور ادامــه خدمــات رســانی عمومــی و رفــع آســیبهای ناشــی از حــوادث
مزبــور مجــاز اســت .در خریدهــای مربــوط بــه حوزههــای امنیتــی و دفاعــی نیــز ضوابــط و شــرایط
ایــن روش قابــل بهکارگیــری اســت .عــدم توصیــه بــه بکارگیــری وســیع ایــن روش در معامــات بــه
دلیــل انعطــاف بســیار بــاالی آن و اعطــای اختیــارات وســیع بــه مناقصهگــزار ،درمقایســهبا ســایر
روشهــای مناقصــه ،عنــوان شــده اســت .روش مزبــور نســبت بــه ســایر روشهــای پیشگفتــه از
ماهیــت غیرنظاممندتــری برخــوردار اســت کــه در آن مناقصهگــزار دارای اعمــال اختیــار بیشــتری
اســت .ایــن روش بــا هــدف دســتیابی بــه مناســبترین روش تأمیــن کاال و خدمــات مــورد نیــاز در
شــرایط اضطــراری و فوقالعــاده 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 مناقصهگــران صالحیتــدار ارســال شــده و
از آنهــا بــرای ارائــه پیشــنهادهای خــود دعــوت میشــود (بنــد ( )1مــاده .)51پــس از آن و متعاقــب
مذاکــره بــا مناقصهگــران کــه باتوجهبــه ماهیــت روش مناقصــه مزبــور در دوره زمانــی کوتــاه بایــد
بهاتمامبرســد 1،مناقصهگــزار از آنهــا میخواهــد نســبتبه ارائــه مناســبترین پیشــنهاد نهایــی
خــود اقدامنماینــد .مناقصهگــزار میتوانــد تــا پایــان فرآینــد ارزیابــی و بــا أخــذ تضامیــن مناســب
مناقصهگــران را وادار بــه پایبنــدی بــه پیشــنهادهای خــود (ایجــاب) بنمایــد (بنــد ( )3مــاده  .)51در
زمــان ارزیابــی پیشــنهادنهایی مناقصهگــران هیــچ مذاکــرهای صــورت نمیگیــرد (بنــد ( )4مــاده  )51و
برنــده مناقصــه ارائهدهنــده پیشــنهادی اســت کــه بــه بهتریــن نحــو بــه نیازهــای مناقصهگــزار پاســخ
دهــد (بنــد ( )5مــاده  )51کــه لزوم ـاً پیشــنهاددهندۀ کمتریــن قیمــت نیســت.
از مزیتهــای اســتفاده از ایــن روش تنظیــم روش ارجــاع کار ،حــذف و کاهــش هزینههــای
برگــزاری مناقصــه عنــوان شــده اســت .همچنیــن از طریــق ایــن روش الزامــات واقعــی مناقصهگــزار
بــرای مناقصهگــران بهتــر مــورد شناســایی قــرار گرفتــه و درنتیجــه منجــر بــه ارائــه راهکارهــای
ابتــکاری و نوآورانــه در قالــب پیشــنهاد خواهدشــد .اســتفاده از ایــن روش در مــواردی کــه موانــع
اجرایــی بــر ســر راه برگــزاری مناقصــه قــرار دارد بهنحویکــه هزینــه انجــام آن را بــه طــرز چشــمگیری
افزایــش میدهــد ،پاســخگوی نیــاز مناقصهگــزار بهحســاب میآیــد .ولــی زیــادهروی در اســتفاده از
ایــن روش نبایــد بــرای مناقصهگــزار بــه امــری جایگزیــن ســایر روشهــای مناقصــه تبدیــل شــود،
2
بهگون ـهای کــه بــرای هــر خریــد بــه ایــن روش مراجعــه نمایــد .
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 انحصاری

1

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 بهعنــوان
آخریــن راهــکار موجــود مــورد تلقــی قــرار گیــرد و تنهــا درصورتیکــه مناقصهگــزار از هیــچ روش
مناقصــه دیگــری نتوانــد اســتفاده کنــد بــه ناچــار بــه ایــن روش متوســل میشــود 2.بهطــور معمــول
طبــق بنــد( )5مــاده( )30قانــون نمونــه اســتفاده از ایــن روش در چنــد مــورد مجــاز دانســته شدهاســت:
			-

موضوع مناقصه صرفاً از یک مناقصهگر خاص قابل دریافت باشد،
مناقصهگر 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 روشهــای مناقصــه کــه در زمــان وقــوع حــوادث غیرمترقبــه یــا بالیــای
طبیعــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،اســتفاده از ایــن روش بهاســتناد دالیــل مزبــور بایــد حــد
باالیــی از فوریــت (ماننــد تأمیــن آب آشــامیدنی یــا لــوازم و تجهیــزات پزشــکی بــرای مناطق ســیلزده)
را شــامل گــردد تــا مناقصهگــزار بتوانــد تنهــا بــا یــک مناقصهگــر در اینخصــوص بــه مذاکــره
بپــردازد 3.همچنیــن درخصــوص توســعه کاال ،خدمــات و فناوریهایــی کــه از اســتانداردهای خاصــی
پیــروی میکننــد و مناقصهگــزار بــه ناچــار بایــد از خدمــات همــان شــرکت تأمینکننــده قبلــی در
توســعه مــوارد مزبــور برخــوردار گــردد ،میتوانــد از مزایــای ایــن روش اســتفاده نمایــد.
روش مزبــور ،روشــی غیررقابتــی بــرای تأمیــن کاال و خدمــات محســوب میگــردد ،بــه همیــن
دلیــل جلوگیــری از افشــای اطالعــات مربوطبــه مناقصــه و مذاکــرات صــورت گرفتــه بــا ســهولت
بیشــتری نســبتبه ســایر روشهــا مناقصــه انجــام میپذیــرد؛ لــذا اســتفاده از ایــن روش بــه تدریــج
مــورد عالقــه بخشهــای دفاعــی و نظامــی قــرار گرفتــه اســت .ولــی بــا هــدف جلوگیــری از افزایــش
هزینههــای عمومــی ،ایــن رویکــرد مــورد توجــه قــرار دارد کــه دولــت را وادار ســازند تــا در حــد
ممکــن در اســتفاده از ایــن روش اجتنابکنــد؛ زیــرا براســاس ایــن رویکــرد ،شــاخصههای مناقصــه
عمومــی ،تضمینکننــدۀ مقرونبهصرفهتریــن خریــد بــرای بخــش عمومــی اســت و وجــود مطالعاتــی
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 میدهــد کــه خریدهــای دفاعــی فاقــد ایــن خصیصــه (مقــرون بــه صرفــه بــودن) میباشــند و
1
اغلــب بــا هزینههــای بــاال در اختیــار خریــدار قرارمیگیرنــد.
فرآینــد برگــزاری مناقصــه بــه ایــن روش در مــاده ( )52بهاختصــار بیانشدهاســت .دلیــل اختصــار
بیــان شــده در ایــن مــاده عــدم ایجــاد قواعــد دس ـتوپاگیر و انعطافپذیــری مناقصهگــزار در اجــرای
مناقصــه و ماهیــت مذاکــرهای در فرآینــد مناقصــه و انعقــاد قــرارداد را نشــان میدهــد .برگــزاری
مناقصــه در ایــن روش بدیــن صــورت اســت کــه باتوجهبــه ماهیــت مناقصــه ،مناقصهگــزار در ابتــدا
پــس از درج اعــان عمومــی کــه انجــام آن از اختیــارات اوســت ،نســبتبه ارســال اســناد مناقصــه یــا
خالصــه شــرح خدمــات مــورد نیــاز خــود بــه مناقصهگــر مــورد نظــر اقــدام مینمایــد .ممکــن اســت
بعــد از درج اعــان عمومــی تعــدادی از متقاضیــان واجــد شــرایط جهــت شــرکت در مناقصــه بــه
مناقصهگــزار مراجعــه نماینــد کــه چنانچــه مناقصهگــزار قصــد ادامــه فرآینــد را بــه صــورت رقابتــی
ت رقابتــی» کــه از شــفافیت و
مــد نظــر قــرار داده باشــد ،میتوانــد بــا اســتفاده از شــیوه «مذاکــرا 
رقابتپذیــری باالتــری برخــوردار اســت ،از ارائــه پیشــنهاد توســط مناقصهگــران دیگــر نیــز اســتقبال
نمایــد و یــا در غیــر ایــن صــورت فرآینــد مناقصــه را بــا همــان مناقصهگــر مــورد نظــر و اجــرای فرآینــد
«خریــد انحصــاری» ادامــه دهــد .پــس از ارائــه پیشــنهاد توســط مناقصهگــر ،مناقصهگــزار پــس از
ارزیابــی پیشــنهاد و اطمینــان از عــدم ارائــه مــدارک خــاف واقــع توســط مناقصهگــر (مــاده،)21
بــا مناقصهگــری کــه پیشــنهاد توســط وی ارائــه شــده اســت (مــاده )52در مــورد قیمــت نهایــی بــه
مذاکــره میپــردازد.
لــذا بــا توضیحــی کــه در خصــوص اســتفاده از ایــن روش ارائــه شدهاســت میتــوان بــهایــن
نتیجــه رســید کــه روش مزبــور دارای بیشــترین شــباهت بــا نحــوه تأمیــن کاال و خدمــات بــه صــورت
«ترکتشــریفات مناقصــه» و «عــدم الــزام بــه برگــزاری مناقصــه» ،موضــوع مــواد ()28و( )29در 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 نشــدهاســت .بــه عبارت
دیگــر مناقصهگــزار مجــاز اســت تــا در تمامــی موضوعــات مناقصــه (حتــی مناقصــات پیمانــکاری
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 تأمیننمایــد .روش تعریفشــده
از معامــات تحــت ایــن عنــوان در قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران ،بــا حداقــل قواعــد الــزامآور همــراه
اســت و قانــون اختیــار عمــل زیــادی در انجــام آن بــرای مناقصهگــزار 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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کــه از مفهــوم مخالــف بنــد (الــف) مــاده ( )13آییننامــه ارزیابیکیفــی چنیــن برمیآیــد کــه حتــی
مناقصهگــزار از انجــام ســادهترین ارزیابیهــا درخصــوص صالحیــت و پیشــنهاد مناقصهگــر معــاف
گردیــده و در انتخــاب طــرف قــرارداد بــا کمتریــن مانــع روبهروســت .ایــن موضــوع درخصــوص مــوارد
«عــدم الــزام بــه برگــزاری مناقصــه» بــه وضعیــت بغرنجتــری دچــاراســت .درمــورد اخیــر ،بهاســتثنای
خریــد خدمــات مشــاوره کــه از طریــق تصویــب آییننامــه ســازوکاری بــرای آن پیشبینــی شــده
اســت ،تأمیــن کاال و خدمــات مــورد نیــاز بــا ســهولت و بــدون رعایــت هیــچ تشــریفاتی انجــام میشــود
و بــه نظــر میرســد انجــام ایــن نــوع معامــات مقیــد بــه هیــچ قیــد الــزامآوری نیســت .ایــن امــر
میتوانــد بــه انحصــار در طــرف قــرارداد در ایــن نــوع معامــات منجــر شــود و زمینــه بــروز فســاد و
رانــت را بــه طــرز چشــمگیری افزایــشدهــد.

بند دهم .حراج معکوس

1

بــا توســعه فنــاوری بــه خصــوص در زمینــه فنــاوری اطالعــات ،اســتفاده از ابزارهــای بالقــوه موجــود
در اینگونــه فناوریهــا بــرای تأمیــن ملزومــات ،مــورد توجــه دولتهــا و فعــاالن اقتصــادی قــرار
گرفتــه اســت تــا بــا کمــک آن بــه تســریع در انجــام معامــات و شناســایی امکانــات و اشــخاص مرتبــط
بــا حــوزه فعالیــت مشــخص دســت یابنــد .ابــداع روش «حــراج معکــوس» بــرای ایجــاد فرصتهــای
تجــاری بیشــتر ،تالشــی جهــت دســتیابی بــه ایــن هــدف میباشــد کــه ایــن موضــوع بــه همــراه
کاهــش بهطــور میانگیــن 18درصــدی هزینــه معامالتــی کــه بــا ایــن روش انجــام میشــود موجــب
توســعه زیرســاختها مرتبــط بــا حــوزه فنــاوری اطالعــات بــرای بهکارگیــری ایــن روش در انجــام
2
معامــات خــود شدهاســت.
در ایــن فرآینــد جایــگاه رقابتــی فروشــنده و خریــدار در حــراج بــه معنــای متــداول عــوض میشــود
و پــس از اعــام نیــاز خریــدار (مناقصهگــزار) بــرای کاال یــا خدمــات ،فروشــندگان (مناقصهگــران)
پیشــنهاد قیمــت فــروش خــود را در قبــال ارائــه آن کاال یــا خدمــات ،بــه خریــدار اعــام میکننــد و
ایــن قیمــت بــرای بــهدســت آوردن قــرارداد معاملــه ،بهطــور مــداوم بهینــه شــده و کاهــش مییابــد.
در پایــان مــدت مشخصشــده ،ارائهدهنــده پایینتریــن قیمــت ،برنــده خواهــد بــود .تمامــی مراحــل
فرآینــد بــه صــورت الکترونیکــی و آنالیــن بــوده و ارزیابــی پیشــنهادها بــه صــورت خــودکار و بــدون
دخالــت مؤثــر نیــروی انســانی انجــام میشــود.
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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از ایــن روش مناقصــه میتــوان بهعنــوان اجــرای کل فرآینــد مناقصــه یــا برگــزاری بخشــی از
فرآینــد مناقصــه اســتفادهکرد ،لــذا ایــن روش بــا در نظــر گرفتــن مجمــوع شــرایط بهکارگیــری در
مراحــل مختلــف مناقصــه طراحــی شــده اســت .باتوجهبــه اینکــه در انجــام ایــن فرآینــد مذاکــرهای
صــورت نمیگیــرد و ارزیابیهــا توســط سیســتم و بهصــورت خــودکار انجــام میپذیــرد؛ بنابرایــن
مناقصهگــزار بایــد بــه شــرح جزئیــات دقیــق موضــوع مناقصــه واقــف باشــد و از ســوی دیگــر ایجــاد
رقابــت تنگاتنــگ بــا مشــارکت بــاالی مناقصهگــران در موضــوع مناقصــه موردانتظــار باشــد.
فرآینــد مناقصــه بــا انتشــار فراخــوان عمومــی ،بــدون محدودیــت و در ســطح بیــن المللــی ،آغــاز
میشــود و مناقصهگــزار موظــف اســت در فراخــوان اطالعــات بیشــتری را نســبتبه فراخــوان مناقصــات
عمومــی بــرای شــرکتکنندهها در مناقصــه را ذکــر نمایــد .درصورتیکــه ارزیابــی صالحیــت پیــش
از انتشــار فراخــوان عمومــی انجــام شــود ،میــزان امتیــاز مکتســبه هــر شــخص بــه همــراه دعــوت
نامــه شــرکت در حــراج معکــوس بــه اطــاع مناقصهگــر صالحیتــدار میرســد (جــزء (پ) بنــد ()4
مــاده )53و اطالعــات و نــام مناقصهگرانــی کــه مجــاز بــه شــرکت در فرآینــد حــراج معکــوس هســتند،
نــزد مناقصهگــزار محرمانــه باقیمیمانــد (بنــد ( )3مــاده.)56
یکــی از اهــداف بهکارگیــری ایــن روش در انجــام مناقصــه ،ایجــاد مشــارکت حداکثــری
شــرکتکنندهها در زمینــۀ موضــوع مناقصــه میباشــد .بــه همیــن دلیــل مناقصهگــزار بــه منظــور
تحقــق ایــن امــر مقــدار حداقلــی بــرای تعــداد شــرکتکنندهها در نظــر میگیــرد کــه در صــورت بــه
حدنصــاب نرســیدن تعــداد مزبــور فرآینــد مناقصــه لغــو میگــردد 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
طراحــی شــده اســت؛ اگرچــه مناقصهگــزار میتوانــد معیارهــای دیگــری را بــرای تأثیــر در قیمــت
نهایــی مــد نظــر قــرار دهــد یــا محــدوده قیمت متعــارف بــرای آن تعریــف نمایــد .البتــه انجــام معامالت
در بســتر اینترنــت موجــب بــروز اختــاف نظــر در بیــن صاحبنظــران شدهاســت .اگرچــه برخــی از
انجــام معامــات بــا ایــن روش ،بــه دلیــل جلــب اعتمــاد بیشــتر بــه روش خریــد ،کاهــش هزینههــای
خریــد و ارتقــاء مشــارکت اســتقبال مینماینــد 1،ولــی از ســوی دیگــر ،برخــی بــه دلیــل بازخــورد
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
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منفــی نهفتــه در کاهــش ارتبــاط متقابــل بیــن خریــدار و فروشــنده کــه بــه طبــع موجــب کاهــش
1
تدریجــی مشــارکت فروشــندهها میشــود ،درخصــوص ایــن موضــوع هشــدار دادهانــد.

بند یازدهم .چهارچوب توافق

2

روش چهارچــوب توافــق روشــی اســت کــه در مــوارد نیــاز مســتمر مناقصهگــزار بــه کاال و خدمــات،
در دوره زمانــی مشــخص و در مــواردی کــه مناقصهگــزار در آینــدهای نــه چنــدان دور ناگزیــر بــه تأمیــن
کاال و خدمــات مشــخصی باشــد ،ولــی کمیــت و ماهیــت دقیــق کاال یــا خدمــات بــرای وی نامشــخص
اســت ،بـهکار گرفتهمیشــود .اساسـاً چهارچــوب توافــق روشــی اســت کــه طبــق آن شــرایط و ضوابــط
خریــد کاال و خدمــات در زمــان آینــده تنظیــممیگــردد .توافقنامــه مذکــور چهارچــوب و ســازوکار
تعییــن میکنــد کــه شــرایط و موضــوع قــرارداد آتــی بــر مبنــای آن قابــل شکلگیریســت .ایــن
موضوعــات شــامل مــواردی چــون مقــدار کاالیــی کــه بایــد در زمــان معیــن ارســالشــود یــا کاری کــه
3
بایــد در آن زمــان انجــام گیــرد ،میباشــد .
روش چهارچــوب توافــق در قانــون نمونــه بهعنــوان روشــی توصیــف شدهاســت کــه فرآینــد آن
در دو مرحلــه صورتمیگیــرد 4.برایــن اســاس دومرحلــه مزبــور ابتــدا شــامل انتخــاب مناقصهگــر/
گــران بهعنــوان طرفیــن توافــق و پــس از آن انعقــاد قــرارداد مناقصــه تحــت ضوابــط توافقنامــه ،تنهــا
بــا یکــی از مناقصهگــران (بنــد ( )2مــاده )62طــرف توافقنامــه میباشــد .مراحــل انجــام مناقصــه و
روش ارزیابــی طرفیــن توافقنامــه بهطــور خالصــه بهشــرح ذیــل اســت:
الف -فراخوانی مبنیبر اخذ پیشنهاد و مدارک استعالم صالحیت منتشر میشود.
ب -ارزیابــی صالحیــت مناقصهگــران و بررســی و ارزیابــی پیشــنهادهای ارائهشــده توســط آنهــا
براســاس شــرایط و ضوابــط از پیــش اعــام شــده صــورت میگیــرد.
پ -مناقصهگر/گــران تأییــد صالحیــت شــده چهارچــوب توافقنامــهای را تنظیــم و بــه امضــا
میرســانند کــه در آن شــرایط و ضوابــط خریــد در آینــده و در محــدوده بــازه زمانــی مشــخص را بیــان
میکنــد .ایــن قســمت مرحلــهاول فرآینــد را شــکلمیدهد.
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

33

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

ت -متعاقــب آن و در صــورت اعــام نیازمندیهــای مشــخص از ســوی مناقصهگــزار و یــا در زمانــی
کــه براســاس برنامهزمانــی تعییــن شــده موعــد انعقــاد قــرارداد فــرا برســد ،قــراردادی بــا مناقصهگــر/
گــران طــرف توافقنامــه ،در چهارچــوب شــرایط و ضوابــط بیانشــده در توافقنامــه منعقــد خواهدشــد
(بنــد (ث) مــاده )2کــه ایــن مرحلــه بهعنــوان مرحلـهدوم شــناخته میشــود.
از لحــاظ اشــخاص طرفیــن توافقنامــه ،بــرای روش مزبــور دو نــوع تقســیمبندی قائلشــدهاند.
قســم اول بــه «چهارچــوب توافــق بــاز» معــروف اســت کــه براســاس آن اشــخاص دیگــری (مناقصهگزار/
گــزاران یــا مناقصهگر/گــران) عــاوه بــر طرفهــای اولیــه توافقنامــه ،بعدهــا بتواننــد بهعنــوان طــرف
توافقنامــه در فرآینــد مناقصــه تحــت همــان شــرایط مشــارکت نماینــد .در ایــن صــورت مناقصهگــزار
موظــف بــه انتشــار فراخــوان جدیــد ،حداقــل در دوره یــک ســاله ،بــه منظــور بهروزرســانی فهرســت
بــاز و دعــوت بــه عضویــت اشــخاص جدیــد ،بهعنــوان طرفیــن توافقنامــه ،در فهرســت میباشــد
(بنــد ( )2مــاده .)61در بخــشدوم کــه «چهارچــوب توافــق بســته» نامیــده میشــود ،برخــاف
دســتهاول ،هیــچ شــخص دیگــری (مناقصهگزار/گــزاران یــا مناقصهگر/گــران) کــه جــزء طرفهــای
اولیــه توافقنامــه نبودهاســت ،نمیتوانــد بعدهــا بــه طرفهــای توافــق ملحقگــردد.
ازجملــه مــوارد دیگــری کــه بایــد بــرای اســتفاده از روش چهارچــوب توافــق مــد نظــر قــرار گیــرد
تعییــن حداکثــر مــدت زمانــی اســت کــه توافقنامــه تــا آن مــدت دارای اعتبــار اســت .ایــن مــدت
زمــان معمــوالً توســط قانونگــذاران داخلــی تعییــن میشــود .بهعنــوان نمونــه ایــن مــدت زمــان در
نظــام حقوقــی انگلســتان حداکثــر  4ســال ذکــر شــده اســت 1.ایجــاد محدودیــت زمانــی بــا ایــن هــدف
صــورت میگیــرد کــه از انحصــار ارائــه خدمــات توســط یــک مناقصهگــر بــرای مــدت زمــان طوالنــی
2
جلوگیریشــود.

نتیجه

از زمــان تصویــب قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران حدود24ســال میگــذرد و باتوجهبــه عــدم
بهروزرســانی آن تــا بــه ایــن تاریــخ و پیشــرفت ســریع فنــاوری اطالعــات در ایــن دوره ،طبعـاً از عــدم
کارآمــدی بیشــتری رنــج میبــرد کــه همیــن امــر موجــب افزایــش هزینههــای برگــزاری مناقصــه و
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�" ".
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روشهــای بیانشــده در قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران درمقایســهبا قانــون نمونــه از تنــوع
بســیار کمتــری برخــوردار اســت و تمــام انــواع معامالتــی کــه در آنهــا مناقصهگــزار موظــف بــه رعایــت
تشــریفات مقــرر میباشــد ،تنهــا در دو عنــوان کلــی «مناقصــه عمومــی» و «مناقصــه محــدود» خالصــه
شــده اســت .عــدم وجــود تنــوع روشهــای برگــزاری مناقصــات در قانــون ایــران ســبب شــده اســت
تــا گســتره معامالتــی کمتــری در قالــب روشهــای نظاممنــد انجامگــردد .راهکارهــای متنــوع قانــون
نمونــه در نحــوه ارزیابــی مالــی پیشــنهادها موجــب شــده تــا برنــده مناقصــات لزومــاً ارائهدهنــدۀ
کمتریــن قیمــت پیشــنهادی نباشــد .قانــون مذکــور تمــام تــاش خــود را بــهکار گرفتهاســت تــا
مناقصهگــزار بتوانــد نیازهــای واقعــی فنــی مناقصــه را مــورد شناســایی قراردهــد .نتیجــه ایــن اقــدام،
درک مناســب مناقصهگــزار از شــرایط فعلــی بــازار و اثربخشــی آن در ارزیابیهــای فنــی و مالــی
اســت کــه الجــرم مناقصهگــزار را بــه تعییــن برنــده بــا «متناســبترین قیمــت» ســوق میدهــد.
کلیگویــی قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران در انجــام بخشــی از معامــات و عــدم ذکــر مصادیــق
آن در روشهــای «مناقصه-محــدود» و «ترکتشــریفات» موجــب شدهاســت تــا بســیاری از نهادهــای
مشــمول قانــون بــا ارائــه گزارشهــای تکــراری و غیرواقعــی ،از انجــام تشــریفات ضــروری مناقصــه
ســر بــاز زننــد .ایــن درحالیاســت کــه قانــون نمونــه ،روشهــای متعــددی را در برگــزاری انــواع
مناقصــات در شــرایط محتمــل مختلــف ابــداع نمودهاســت تــا در حــد امــکان از مــوارد اســتثناء و
خریدهــای خــارج از تشــریفات کاستهشــود .بــه همیــن دلیــل انجــام معامــات بــه طــرق غیررقابتــی
در ایــران در برخــی مــوارد روشهــای رقابتــی پیشــی گرفتــه اســت .قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران
در برخــی مــوارد و بــا اعطــای اختیــارات غیرضــرور ،فرآینــد خریــد را بــی هیــچ ضابطــهای صرفــاً
منــوط بــه «رعایــت صرفــه و صــاح» کــردهاســت .اعطــای اختیــارات بیــش از انــدازه بــه مناقصهگــزار
موجــب شدهاســت ،بــه ناچــار و بــه منظــور عــدم سوءاســتفاده از اختیــارات اعطــا شــده ،نظارتهــای
ســختگیرانهای از ســوی نهادهــای نظارتــی اعمــال شــود تــا جایــی کــه بــه دخالــت مســتقیم در امــور
اجرایــی توســط آنهــا منتهــی شدهاســت .ایــن موضــوع نمونــه بــارزی از تداخــل مرزهــای نظــارت و
اجــرا تلقــی میگــردد .بــا وجــود توســعه فنــاوری اطالعــات و وســایل ارتباطــی پیشــرفته ،دســتگاههای
مناقصهگــزار بــرای دوری از گزنــد اتهــام تبانــی و افشــای اطالعــات محرمانــه مناقصــه و همچنیــن بــه
دلیــل عــدم وجــود زیرســاختهای جلوگیــری از نفــوذ در شــبکههای ارتباطــی ،ترجیــح میدهنــد
تــا از روشهــای ســنتی در انتشــار فراخــوان و تحویــل و دریافــت پیشــنهاد اقــدامنماینــد کــه ایــن
امــر موجــب افزایــش هزینههــای برگــزاری مناقصــات و طوالنــی شــدن فرآینــد مناقصــه میشــود؛
لــذا بــه نظــر میرســد بازنگــری در قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران ،بهخصــوص تعییــن روشهــای
جدیــد برگــزاری مناقصــات و متناسبســازی آن بــا شــرایط و تحــوالت اخیــر بینالمللــی گامــی
ضــروری در جهــت ارائــه مطلــوب خدمــات عمومــی توســط دســتگاههای مشــمول قانــون باشــد .وجــود
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تنــوع در روشهــای برگــزاری مناقصــات موجــب عــدم رجــوع بــه روشهایــی از مناقصــه میشــود کــه
در آن مناقصهگــزار از اختیــار و آزادیعمــل بیــش از انــدازه برخــوردار اســت .تحقــق ایــن امــر نقــش
بهســزایی در پیشــگیری از فســاد معامــات دولتــی را در پــی خواهــد داشــت.
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Abstract:
In order to achieve the objectives of procurement regulations, legislative bodies, design procedures for conducting public sectors procurement and have obliged public
sector entities to comply with them. For this reason, the design of methods appropriate to the various market conditions and its requirements is an essential issue of Tenders 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 communications 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.
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