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روش های انتخاب پیمانکار
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دباشمیساختهایپروژهاجرایفرآیندطولدرحیاتیهایبخشازیکیپیمانکارانانتخاب.

باشندمیگذارتاثیرپیمانکارانانتخابروشتعییندرمختلفیشرایط:

دارددوجوپیمانکارانانتخابدربیشتریحساسیتباشدبزرگترپروژهچههر:پروژهحجم.
تریبیشحساسیتباوترطوالنیمعموالبزرگهایپروژهدر(ان)پیمانکارانتخابفرآیند
.شودمیدنبال

هایپروژهبامقایسهدر)عمومیهایپروژهدر:(عمومییاخصوصی)قراردادنوع
.داردوجودپیمانکارانانتخابفرآینددرعدالتحفظدربیشتریحساسیت(خصوصی

شافزایسببپروژهاجرایبرایتواناپیمانکارانوجودعدمیاوجود:پیمانکارانتوانایی
(ان)پیمانکارانتخابنحوهدرکهشودمیآنشدنانحصارییاوپروژهاجرایرقابتیفضای

.باشدمیتاثیرگذار

هنحودرنیز(پروژهاجرایاطالعاتبودنمحرمانهمانند)پروژهحساسیت:پروژهحساسیت
.باشدمیگذارتاثیرپروژهاجرایپیمانکارانانتخاب



روش های انتخاب پیمانکار
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 (در معنای عامل خود شامل سازنده، طراح، مشاور و )روش های مختلف انتخاب پیمانکار...
:با توجه به شرایط حاکم بر پروژه ها وجود دارد

ی که از نظر او در این روش کارفرما مستقیما با پیمانکار یا پیمانکاران: انتخاب مستقیم پیمانکار
دارای صالحیت اجرای پروژه می باشند تماس میگیرد، شرح خدمات درخواستی خود را مطرح می

ا در این روش کارفرم. دریافت می نماید( ان)کند و شرایط و پیشنهاد اجرای کار را از پیمانکار
یمانکار پیشنهادهای های مختلف را بررسی می نماید؛ بسته به شرایط می تواند قبل از انتخاب پ

(  ان)ارپروژه اقدام به مذاکره و چانه زنی های معمول برای اصالح پیشنهاد ارائه شده توسط پیمانک
.نماید

این روش معموال توسط کارفرمایان خصوصی و یا در بخش عمومی در پروژه های کوچک مورد 
.استفاده قرار می گیرد

ابتی و به منظور ایجاد فضای رق( یا مناقصه گزار)در این روش کارفرما : برگزاری مناقصه عمومی
امل ش)عادالنه برای شرکت های مختلف فعال در زمینه اجرای پروژه پس از تکمیل اسناد مناقصه 

نظیر چاپ در )برگزاری مناقصه را به صورت عمومی ( شرح خدمات و شرایط اجرای مورد نیاز
اجرا برگزاری مناقصات عمومی می تواند در یک یا دو مرحله. اعالم می دارد( روزنامه کثیراالنتشار

:شود



برگزاری مناقصه عمومی 
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ایلمشرکتهاییا)گرهامناقصهمناقصه،برگزاریعمومیاعالمازپسروشایندر:ایمرحلهیکمناقصه
گزارمناقصهبهمقررموعددرتکمیلازپسوکردهدریافترامناقصهدرشرکتاسناد(مناقصهدرحضوربه
مناقصهمدارکواسنادتکمیلکیفیتجلسهیکدرگزارمناقصه.دهندمیتحویل(بستهدرصورتبهمعموال)
بهمعروف)استآمدهایجداگانهپاکتدرآناسنادکه(نیازموردمدارکوگواهیهاومناقصهضمانتنامهمانند)

هایپاکتدراستممکنکهرا،گرانمناقصهمبلغیوفنیپیشنهادسپس.کندمیبررسی(Aیاالفپاکت
صهمناقبرندهوبررسیباشد،شدهارائهپاکتیکدرتوامصورتبهیاو(CوBیاجوبهایپاکت)جداگانه
.شودمیانتخاب
رعایتباهککسیمناقصهبرندهمواردازبسیاریدر.شودمیاعالممناقصهاسناددرمناقصهبرندهانتخابنحوه

امتیازاتازترکیبیصورتبهمناقصهبرندهانتخابنحوهاستممکن.باشددادهراقیمتکمترینفنیملزومات
.شودتعییننیزپیشنهادیهزینهمیزانوفنی

گرانمناقصهپیشنهادهایفنیبررسیکهشودمیگرفتهنظردرهاییپروژهبرایمعموالایمرحلهیکمناقصه
پیشنهادهایاسیکارشنبررسیبهنیازصورتدر.نداردکارشناسیبیشتربررسیبهنیازوباشدممکنسرعتبه

.شودمیاستفادهایمرحلهدومناقصهازفنی



برگزاری مناقصه عمومی 
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کتشراسنادگرهامناقصهمناقصه،برگزاریعمومیاعالمازپسروشایندر:مرحله ایدومناقصه
نهادپیش.دهندمیتحویلگزارمناقصهبهمقررموعددرتکمیلازپسوکردهدریافترامناقصهدر

درزارگمناقصه.شودمیارائهایجداگانههایپاکتدرگرهامناقصهتوسطشدهارائهایهزینهوفنی
اسنادهک(نیازموردمدارکوگواهیهاومناقصهضمانتنامهمانند)گرهامناقصهاولیهشرایطاولیهجلسه

کهگرهاییمناقصه.کندمیبررسیرا(Aیاالفپاکتبهمعروف)استآمدهایجداگانهپاکتدرآن
بررسیهبنیازبدلیلمعموالحالتایندر.شوندمیخارجمناقصهازوشناساییندارندرااولیهشرایط
اولیهایطشرکهگرهاییمناقصه(ایهزینهنهو)فنیپیشنهادگران،مناقصهفنیپیشنهاددقیقتر
بررسیومطالعهجهتو(Bیابجداگانهپاکتدر)شودمیبازاندکردهاحرازرامناقصهدرحضور
جلسهدر.دشومیتعییندومجلسهجهتزمانی.شودمیدادهمناقصهفنی(هیاتیا)کمیتهبهبیشتر

(Cیاجپاکت)استشدهتاییدفنیکمیتهتوسطآنهافنیصالحیتکهافرادیایهزینهپیشنهاددوم
.شودمیانتخاببرندهشدهاعالمانتخابنحوهبراساسوگشوده

مناقصه عمومی معموال در پروژه های عمومی و یا پروژه های بزرگ بخش خصوصی صورت برگزاری 
.می پذیرد



محدودبرگزاری مناقصه 
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گزار تعداد مناقصه گرهای محدودی را در روش برگزاری مناقصه، مناقصه: برگزاری مناقصه محدود
وت بر خالف مناقصه عمومی که از کلیه واجدین شرایط دع)جهت شرکت در مناقصه دعوت می کند 

.شدپس از این مرحله کلیه مراحل مشابه با مناقصه عمومی می با.(. به شرکت در مناقصه می شد

اخته برگزاری مناقصه محدود معموال در پروژهای بسیار بزرگی که پیمانکارانِ توانایِ محدود و شن
از این روش عمدتا در پروژه های عمومی با شرایط . شده ای برای آنها وجود دارد صورت می گیرد

.گفته شده استفاده می شود

ست؟به نظر شما استفاده از روش مناقصه محدود در پروژه های بزرگ خصوصی نیز قابل استفاده ا
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عمومی کشورپروژه های برگزاری مناقصه در 



انواع معامالت از نظر حجم معامله
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مجلس1383سالمصوبمناقصاتبرگزاریقانونازکشورعمومیهایپروژهدرپیمانکارانتخاب
.کندمیتبعیت

شوندمیتقسیمسطحسهبهعمومیمعمالتقانوناینبراساس:
2)ریالمیلیونبیستازکمتر1382سالثابتقیمتبهکهمعامالتی:کوچکمعامالت

.باشد(تومانمیلیون
ازودهبوکوچکمعامالتمبلغسقفازبیشمعاملهموردمبلغکهمعامالتی:متوسطمعامالت

.نکندتجاوزکوچکمعامالتارزشسقفبرابرده
عامالتممبلغارزشسقفبرابردهازبیشآنهااولیهبرآوردمبلغکهمعامالتی:بزرگمعامالت

.باشدکوچک
12.6شاخص)مرکزیبانکتوسطشدهمنتشرسالیانهشاخصاعدادبهتوجهبانمونهعنوانبه

7.94معادلافزایشیبامتوسطکوچک،معامالتسقف(1395سالبرای100و1382سالبرای
.بودخواهد1395سالدرتومانمیلیون158.7و15.87:معادلترتیببهوبودخواهدهمراهبرابر

چقدرسالایندربزرگمعامالتبرایقیمتکفمقدار96سالبرای108.4شاخصوجودبا
است؟

CA-L06_Support/CA-L05_1_TenderingRule.pdf
CA-L06_Support/CA-L05_2_AnnualIndices(95=100).pdf


انواع معامالت از نظر حجم معامله
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20 x 108.4 / 12.6 = 172.1 تومانمیلیون

داگانهجصورتبهدولتهیاتتوسطبزرگمعامالتقیمتکفسالیانهصورتبهمعموالالبته

.می شودابالغدستگاه هابهوتعیین

تومان،میلیون200تومان،میلیون150:هستندشدهرندمقادیریشدهاعالممقادیرمعموال...



املهشرایط انتخاب پیمانکار بر اساس حجم مع
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(11ماده)املهمعموضوعکیفوکمبهتوجهبابایدخریدمأموریاکارپردازکوچک،معامالتدر
ورفاکتاخذوصالحوصرفهرعایتباونمایدتحقیقآنبهایدرباره(حقوقیاخدمتکاال،)

انجاممکنمبهایکمترینبهکیفیتتأمینبارامعاملهخود،مسئولیتوتشخیصبهومشخص
.دهد

(11ماده)عاملهمموضوعکیفوکمبهتوجهبابایدخریدمأموریاکارپردازمتوسط،معامالتدر
هسحداقلاخذوصالحوصرفهرعایتباونمایدتحقیقآنبهایدرباره(حقوقیاخدمتکاال،)

مسئولیدتأیموردآمدهدستبهبهایچنانچهنظر،موردکیفیتتامینباکتبی،استعالمفقره
دهدمانجافاکتوراخذیاقراردادعقدبارامعاملهباشد،ویهمترازمسئولمقامیاتدارکاتیواحد

مسئولاممقیاتدارکاتیمسئولتأییدبانباشدممکنکتبیاستعالمفقرهسهاخذچنانچهو
.شودمیکفایتموجودتعدادبهوی،همتراز

(11ماده)میشودعملزیرهایروشازیکیبهبزرگمعامالتدر:
کثیراالنتشارهایروزنامهدرفراخوانانتشارازطریقعمومیمناقصهبرگزاری
محدودمناقصهبرگزاری



املهشرایط انتخاب پیمانکار بر اساس حجم مع
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وکوچکعمومیمعامالتبرایخصوصبهتبانیآمدنبوجودامکانبهتوجهباحاضرحالدر

ایهسامانطریقازعمومامعامالتاینبرایپیمانکارانتخابوقیمتپیشنهادارسالمتوسط،

سامانهعنوانتحت)استشدهتهیهعمومیودولتیسازمانهایبرایمنظوراینبرایکه

ندیهاینیازمرویتامکانپیمانکارانسامانهایندر.شودمیانجام(دولتالکترونیکیتدارکات

رسآد.کندارسالمستقیماراخودپیشنهادیقیمتتوانندمیودارندرادولتیکارفرمایان

:سامانهدرگاه

 https://www.setadiran.ir/setad/cms/home

https://www.setadiran.ir/setad/cms/home


املهشرایط انتخاب پیمانکار بر اساس حجم مع
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دولتالکترونیکیدرگاهسامانه:



مناقصاتسازماندهی 
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مناقصاتسازماندهی:
(6و5ماده)مناقصاتکمیسیون:

پذیردمیصورتمناقصاتکمیسیونتوسطمناقصههربهمربوطامورانجامسازماندهی.
شودمیتشکیلزیراعضایازمناقصهکمیسیون:

.وینمایندهیاگزارمناقصهدستگاهرییس-1
.موردحسبگزارمناقصهدستگاهمالیمقامباالترینیاذیحساب-2
.شودمیبرگزارویدرخواستبهمناقصهکهواحدییاگزارمناقصهدستگاهفنیمسئول-3
کمیسیونجلساتدرناظرعنوانبهنفریکشهرشورایسویازها،شهرداریبهمربوطمناقصاتدر-4

.کردخواهدشرکتمناقصه
(25و7،8ماده)شکایاتبهرسیدگینحوه:

باشدداشتهاعتراضمناقصاتبرگزاریقانونازموادینشدناجرابهنسبتگرانمناقصهازهریکچنانچه
.کندشکایتگزارمناقصهدستگاهمقامباالترینبهتواندمی

شاکیبهراالزمجوابیهشکایت،دریافتتاریخازکاریروزپانزدهمهلتدراستمکلفگزارمناقصهدستگاه
.کنداعالم

وررسیبراموضوع(مجلسمصوب)شکایاتبهرسیدگیهیأتشاکی،توسطنتیجهپذیرشعدمصورتدر
رسیدگیجهتموضوعطرفین،ازهریکاعتراضدرصورت.کردخواهداعالمروزپانزدهطیراقطعیرأی

.ردکخواهدطیراخودمعمولروالنیزمناقصهبرگزاریفرایندوشودمیارجاعصالحذیمراجعبهقانونی



گرانمناقصه ارزیابی كیفی 
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 (:12ماده )ارزیابی کیفی مناقصه گران
در ارزیابی کیفی مناقصه گران، باید موارد زیر لحاظ شود:

 تضمین کیفیت خدمات و محصوالت( گواهی استانداردISO 9001.)
داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
حسن سابقه.
داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صالحیت، درصورت لزوم.
داشتن توان مالی متقاضی برای انجام کار درصورت لزوم.

 توسط سازمان مدیریت و برنامه 1385در سال  آئین نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران
رد نیاز این آیین نامه خطوط اصلی مو. ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است

.برای ارزیابی کیفی مناقصه گران را تعیین کرده است

CA-L06_Support/CA-L05_4_TenderQualityAssRule.pdf


اسناد مناقصه
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 (:14ماده )اسناد مناقصه
تمامی اسناد شرکت در مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:

.نام و نشانی مناقصه گزار-1
.نوع و مبلغ تضمین مناقصه-2
.محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها-3
.مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار-4
.(دمناقصه گزار حداکثر تا این مدت می بایست برنده را اعالم نمای. )مدت اعتبار پیشنهادها-5
.شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کاال یاخدمات-6
.برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کاال-7
معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران-8
.روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها-9

.متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن-10
سلیم صورت جلسات و توضیحاتی که در پاسخ سئواالت مناقصه گر ها قبل از پایان مهلت ت–11

.پیشنهاد مناقصه ثبت می شود
.سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار الزم باشد-12



شرایط برگزاری مناقصه
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(16ماده)پیشنهادهاتحویلوتسلیمشرایط:
باشد،دهشبینیپیشمناقصهاسناددرکهمواردیدرجزمناقصه،درکنندگانشرکتازیکهیچ

.کنندتسلیمپیشنهادیکازبیشتوانندنمی
دروگواهیابلقصورتبهبایدپیشنهادگرفتنپسیاوجایگزینیاصالح،تحویل،تسلیم،هرگونه

.شودانجاممناقصهاسناددرمقررمکانومهلت

(17ماده)اسنادتشریحوتوضیح:
زارگمناقصهازتواندمیکند،مشاهدهایرادییاابهاممناقصه،اسناددرکنندهشرکتچنانچه

.بخواهدتوضیح
اسناد،حتوضیجلسهتشکیلدرصورتهمچنینوگرانمناقصههایپرسشبهپاسخوتوضیحات

ارسالرگمناقصهکنندگانشرکتهمهبراییکسانطوربهمیبایستآنصورتجلسهرونوشت
.شدخواهد
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(22ماده)ماننداشد،بتصدیققابلآنفرستادنکهاستمعتبردرصورتیاسنادیامکاتباتارسال
.آننظایروتلکستلگرام،سفارشی،پست

( 23ماده ) تمامی دستگاه های عمومی موظفند اطالعات مناقصات عمومی خود را جهت درج به

http://iets.mporg.ir. پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ارسال نمایند

http://iets.mporg.ir/
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( 24ماده )تجدید و لغو مناقصه:
مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:

گر در در مناقصات عمومی ا. )کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه-1
(اسناد ذکر نشود حداقل سه نفر و در مناقصات محدود حداقل پنج نفر

.امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد-2
.پایان مدت اعتبار پیشنهادها-3
.رأی هیئت رسیدگی به شکایات-4
.باال بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد-5

مناقصه در شرایط زیر لغو می شود:
.نیاز به کاال یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد-1
.تغییرات زیادی در اسناد مناقصه الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد-2
.پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها-3
.رأی هیئت رسیدگی به شکایات-4
.تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران-5



ترک تشریفات مناقصه
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(27ماده)سبراسا(بزرگمعامالتبرای)مناقصهانجامکهمواردیدرمناقصه؛تشریفاتترک

در)اقصهمنتشریفاتترکنفرهسههیئتتشخیصبهگزارمناقصهدستگاهتوجیهیگزارش

دولتیمؤسسهیاوزارتخانهمشابهمقامیاواداریومالیمعاونشاملمتمرکزهایسازمان

تگاهدسمتعهدوخبرهکارکنانازدیگرنفریکومشابهمقامیامربوطهذیحسابمورد،حسب

تانداراسشاملاستانییامتمرکزغیرهایسازماندروسازمانمقامباالترینانتخاببهمربوطه

مالیامورمسئولیاذیحسابموردحسبومحلدراجرائیدستگاهمقامباالتریناو،نمایندهیا

یاکنندهنتامیمستقیمانتخابمعموال)دیگریطریقبهرامعاملهتوانمینباشد،میسر(مربوط

دستگاهحصالوصرفهرعایتبامناقصهتشریفاتترکهیئتصورتایندرودادانجام(پیمانکار

یااالکنوعیکبرایموردهردرمربوطمقرراتسایررعایتبارامعامالتاینگونهانجامترتیب

.نمودخواهداعالموتعیینخدمت



عدم الزام به برگزاری مناقصه
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( 29ماده )موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در معامالت بزرگ  :
اه اجرائی خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا باالترین مقام دستگ

ه بوده و دارای انواع مشاب( انحصاری)در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد 
.نباشد

رائی با خرید یا اجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اج
ه مربوطه کسب نظر حداقل سه نفر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و یا هیئت کارشناسان خبر

.درصورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد
ای آنها خرید اموال منقول و غیرمنقول، کاال و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ ه

.از طرف مراجع قانونی ذیصالح تعیین شده باشد
بط با تعمیر تجهیزات و ماشین آالت ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آالت جایگزین و مرت

.ه و صالح کشورتداوم تولید به تشخیص و مسئولیت وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرائی با رعایت صرف
 تهیه شده توسط سازمان مدیریت و براساس آئین نامه خرید خدمات مشاوره خرید خدمات مشاوره

برنامه ریزی

CA-L05_Support/CA-L05_3_ConsultantSelectionRule.pdf
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(ادامه)عمومی(هایپروژه)معامالتدر(پیمانکار)کنندهتامینانتخابروشهای:
(29ماده)بزرگمعامالتدرمناقصهبرگزاریبهالزامعدمموارد:

الترینبایاوزیرمسئولیتوتشخیصبهآننظایروورزشیوآموزشیهنری،وفرهنگیخدماتخرید

.کشورصالحوصرفهرعایتبانباشدمقدورمناقصهبرگزاریامکانکهاجرائیدستگاهمقام

ووجودممتحرکوثابتآالتنماشیتجهیزاتولوازمتکمیلیاوتعویضبراییدکیقطعاتخرید

کهآننظایروفنیوعلمیهایهآزمایشگالوازمودقیقگیریاندازهوسایلوابزاروادواتهمچنین

موردهایبتعیینبانباشد،پذیرامکانمناقصهازطریقاجرائیمقامباالترینتشخیصباآنتامین

قاممباالترینیاوزیرتوسطموردحسبکهمربوطرشتهنفرکارشناسیکحداقلسویازمعامله

.شودمیانتخابآنهاطرفازمجازمقاماتیاواستانیاومرکزدراجرائیدستگاه

کشورصالحوصرفهرعایتباوزیرانهیئتتشخیصبهمحرمانهمعامالتمورددر

قضائیاحکاماجرایازناشیتعهداتوسهامخرید.



تبانی در مناقصه
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مناقصاتمورددرتوجهقابلنکاتسایر:
قصهمنامبلغبردنباالبرایمناقصهپیشنهادتسلیمازقبلگرمناقصهچندتبانیصورتدر(Bid

Rigging)شوندمیحذفمناقصهجریانازاندکردهشرکتتبانیدرکهشرکتهایی.
باشدهشدکاملمقررمهلتپایانازقبلبایستمیگرمناقصهطرفازشدهارائهمدارکوپیشنهادات.

.شدنخواهدگرفتهنظردررقابتدروتلقیناقصشدهارائهپیشنهاداینصورتغیردر
بودناملکصورتدر)پیشنهادتحویلزمانشدنسپریومناقصه گرتوسطمناقصهپیشنهادارائهبا

الماعصورتدرکهاستشدهمتعهد(مناقصهقراردادطی)گرمناقصهعمال(مناقصهدرشرکتمدارک
قداماعدمصورتدر.دهدانجامرامناقصهموضوعپروژهقراردادبستنبامناقصه،برندهعنوانبهشدن
نفرسپسونمایدمیضبطخودسودبهرامناقصهبرندهضمانتنامهکارفرماپروژهانجامبهمناقصهبرنده
.شودمیاعالممناقصهبرندهعنوانبهمناقصهدوم

جزئیاشتباهات)نمایدنظرصرفشدهارائهپیشنهاداتدرجزئیاشتباهاتازتواندمیگزارمناقصه
فحاتصازیکیامضاءافتادنجا.باشدشدهنوشتهاقالمتکتکوقتیاقالممجموعافتادنجامانند
(.باشدداشتهامضاءومهرمرتبطصفحاتسایروقتی

زارگمناقصهمعموالآنها،برایشدهدرجمجموعهزینهبااقالمتکتکهزینهمجموعمغایرتصورتدر
.بگیردنظردررامجموعهزینهتواندمی



1-تمرین در كالس
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شهرشهرداریAایندر.نمودشهررودخانهرویپلساختبرایایمناقصهبرگزاریبهاقدام
شهرداریمناقصه،پایاندر.کردندشرکتCوBهایشرکتشاملگرمناقصهچندینمناقصه
یشهردارقراردادبستنازپس.کرداعالمهزینهکمترینبامناقصهبرندهعنوانبهراBشرکت
استودهبنگرفتهنظردرکهگرفتهمینظردربایستمیرامواردیمناقصهشرحدرکهشدمتوجه

هنگامایندر.شدBشرکتباقراردادمبلغافزایشوپروژهمحدودهوطراحیتغییربهناچارو
کهراراتیتغییابتداازشرکتایناینکهبرمبنیمی برددادگاهبهشهرداریازراشکایتیCشرک

توسطهشدارائهمبلغواستدیدهخودپیشنهاددرگرفتهمینظردرطراحیدرمیبایستشهرداری
شرکتوشهرداریبینجدیدقراردادمبلغازکمترطراحیدرنیازموردتغییراتوجودباشرکتاین
Bشرکتبنابراین.باشدمیCشرکتوبودهدادهارائهرامبلغکمترینابتداهمانازCمیبایست
پیشنهادمبلغاز%10دریافتدرخواستCشرکت.استمیشدهاعالممناقصهبرندهعنوانبه

.نمودرفتهدستازسودعنوانبهخودمناقصه
ق را به با توجه به شرایط بررسی شده در مناقصات عمومی کشور شما به عنوان داور این شکایت ح

کدام طرف می دهید و چرا؟
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ای شرکت در مناقصه و گرفتن پروژه از این طریق یکی از ورودیهای اصلی پیمانکاران پروژه ه

.  عمرانی می باشد

چه روش های دیگری برای گرفتن پروژه توسط پیمانکاران می شناسید؟

هی از مدیریت صحیح شرکت در مناقصات به خصوص در کشوری مانند ایران که بخش قابل توج

وجه با ت)اقتصاد آن توسط دولت هدایت و کنترل می شود و ساالنه تعداد زیادی از پروژه های عمرانی 

ادی به صورت شرکت در مناقصه مستقیما توسط دولت تعریف می شود اهمیت زی( گزاربه الزام قانون

.پیدا می کند

افزایش هزینه های سربار شرکت←شرکت در مناقصه 

کاهش ورودی های شرکت←عدم شرکت در مناقصه 

افزایش احتمال گرفتن پروژه و دادن ضرر و زیان←پیشنهاد قیمت پایین در مناقصه 

کاهش احتمال گرفتن پروژه و کاهش ورودیهای شرکت←پیشنهاد قیمت باال در مناقصه 
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:  پیمانکار
شرکت یا عدم شرکت در مناقصه؟ 

مبلغ پیشنهادی؟

سابقه 
کارفرمای
مناقصه

نوع 
پروژه

رقبا و 
ا سابقه آنه

در 
مناقصات

تعداد، حجم 
و وضعیت 
پروژه های 

در دست

شرایط 
مناقصه

ت نتیجه مناقصا
مشابه در 

گذشته



هپارامترهای تاثیرگذار بر شركت در مناقص
32

پیشنهادیفاکتورهای تاثیر گذار بر تصمیم پیمانکار برای شرکت یا عدم شرکت در مناقصه و مبلغ:

ای شرکت در هر چه سابقه و توانایی پیمانکار در اجرای این نوع پروژه بیشتر باشد، تمایل بر: نوع پروژه

.مناقصه بیشتر و پیمانکار متمایل به ارائه پیشنهاد قیمت پایین تری خواهد داشت

هر چه تعداد و حجم پروژه های در دست بیشتر باشد: تعداد، حجم و وضعیت پروژه های در دست

ه و برنامه خاتمه پروژه های در دست در افق های دورتر زمانی قرار گیرد، تمایل به شرکت در مناقص

.کمتر و پیشنهاد قیمت مناقصه باالتر می شود

ر مناقصه هر چه تعداد مناقصه گرهای رقیب بیشتر و سابقه برد آنها د: رقبا و سابقه آنها در مناقصات

.نتر می شودهای مشابه بیشتر باشد، تمایل به شرکت در مناقصه کمتر و پیشنهاد قیمت مناقصه پایی

نامه مانند باال بودن ارزش ضمانت)هر چه شرایط شرکت در مناقصه سختتر باشد : شرایط مناقصه

ا جزئیات مناقصه؛ نیاز به تهیه گواهینامه، مجوز و تاییدیه های مختلف؛ و تهیه شرح خدمات پیشنهادی ب

شنهاد با توجه به افزایش هزینه های شرکت در مناقصه تمایل به شرکت در مناقصه کمتر و پی( زیاد

.قیمت مناقصه باالتر می شود
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(ادامه)یشنهادی فاکتورهای تاثیر گذار بر تصمیم پیمانکار برای شرکت یا عدم شرکت در مناقصه و مبلغ پ:

ود سابقه در صورتیکه کارفرمای برگزار کننده مناقصه در پروژه های قبلی خ: سابقه کارفرمای مناقصه

به صورت مانند برگزاری مناقصه بر طبق روال مشخص شده و)خوبی در رفتار با پیمانکار نشان داده باشد 

ن به موقع عادالنه، بستن قرارداد و شروع پروژه طبق برنامه، پرداخت به موقع صورت وضعیتها، تحویل گرفت

.شودتمایل برای شرکت در مناقصه بیشتر و قیمت پیشنهادی مناقصه کمتر می( کارهای انجام شده

ایه مناقصه، سابقه و نتیجه مناقصات مشابه گذشته از نظر قیمت پ: نتیجه مناقصات مشابه در گذشته

مناقصه و قیمت پیشنهادی پیمانکار، قیمتهای پیشنهادی پیمانکاران رقیب، قیمت پیشنهادی برنده

م به شرکت سود کسب شده برای برنده مناقصه می تواند راهنمای خوبی برای پیمانکار در تصمی( تخمین)

.یا عدم شرکت در مناقصه و همچنین مبلغ پیشنهادی مناقصه می باشد
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تشکیل سیستم مدیریت مناقصات در شرکت های پیمانکاری:

رهای موثر برای تصمیم گیری صحیح در روند شرکت در مناقصات می بایست وضعیت و میزان فاکتو
.  در تصمیم گیری را بررسی و بر اساس آن تصمیم مناسب گرفت

 با و سابقه رق: شامل)برای تعیین وضعیت و میزان برخی از فاکتورهای موثر در تصمیم گیری مناقصات
تفاده از نیاز به اس( آنها در مناقصات، سابقه کارفرمای مناقصه و نتیجه مناقصات مشابه در گذشته

بهتری برای به عبارت دیگر برای اینکه بتوانیم در آینده تصیمات. اطالعات ثبت شده در گذشته داریم
ه درستی شرکت در مناقصات بگیریم می بایست اطالعات مربوط به شرکت در مناقصات کنونی را ب

.ذخیره و ثبت نماییم
ه هر استفاده از مدارک و اطالعات ذخیره شده شرکت در مناقصات گذشته می تواند کمک شایانی ب

.چه بهتر آماده کردن مناقصات جدید بکند
توانیم شناسایی و تحلیل و اصالح جریان اطالعاتی روند شرکت در مناقصات یکی از راه هایی که می

روند بواسطه آن کنترل بهتری بر روند شرکت در مناقصات و ثبت اطالعات ایجاد شده در طی این
.داشته باشیم
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 نمونه
جریان 

اطالعاتی 
شرکت در 

مناقصات در 
شرکت 

پیمانکاری

 یوجتسج -1
دیدج تاصقانم

امرفراک

 تاعالطا هداد هاگیاپ
دیدج تاصقانم

تاعالطا
تاصقانم

دیدج 
 ذخا تساوخرد

دیدج  تاصقانم تاعالطا

هجیتن
هصقانم

 تاعالطا یسررب -2
 یارب میمصت و هصقانم
 رد تکرش مدع ای تکرش

 ساسا رب هصقانم
 میمصت یاهروتکاف

 رد مان تبث -3
 لیمکت و هصقانم
 زاین دروم دانسا

هصقانم

 یریگ یپ -4
هصقانم جیاتن

تاعالطا
تاصقانم

دیدج 

 هریخذ لحم
 تاعالطا

کرادم
هصقانم

تاصقانم جیاتن
هتشذگ 

دیدج تاصقانم تاعالطا
تعالطا

دیدج هصقانم

 میمصت تاعالطا
هصقانم رد تکرش هب

هتشذگ تاصقانم جیاتن

تکرش هجیتن
هصقانم رد

 کرادم تاعالطا
هصقانم رد تکرش

دیدج هصقانم تعالطا

 هجیتن تساوخرد
هصقانم

هصقانم رد تکرش کرادم تاعالطا
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 نرم افزارهای تجاری مدیریت مناقصات(Commercial Tender Management Software ) زیادی

کمک وجود دارد که می تواند کارفرمایان و پیمانکاران را در مدیریت بهتر برگزاری و شرکت در مناقصات

. کند

ازی بسته به نوع طراحی، در بخش مدیریت برگزاری مناقصات این نرم افزارها کارفرمایان را در آماده س

رها در طول اسناد؛ تعیین روش برگزاری مناقصات قبل از برگزاری مناقصه و ارتباط و هماهنگی با مناقصه گ

کار؛ و شروع اجرای مناقصه؛ بررسی و انتخاب پیمانکار و تهیه و تنظیم و بستن قرارداد در زمان انتخاب پیمان

.و اجرای نظارت هر چه بهتر پس از برگزاری مناقصه کمک می نماید

در بخش مدیریت شرکت در مناقصات نرم افزارهای تجاری ممکن است به مدیریت اطالعات قبل از

ول ؛ مدیریت بهتر مدارک و اطالعات مورد نیاز در ط(جهت یافتن هر چه بهتر مناقصات مرتبط)مناقصات 

یدات شرکت مانند اسناد شرکت در مناقصه، تهیه پیشنهاد مناقصه، گرفتن تای)فرآیند شرکت در مناقصات 

برای ( پس از برنده شدن در مناقصه)؛ و مدیریت هر چه بهتر اطالعات مناقصات (در مناقصه و بستن قرارداد

.شروع و اجرای پروژه کمک کند
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ص با توجه به تفاوت نحوه سازماندهی انجام امور در شرکت های مختلف پیاده سازی سیستم های خا

نظر منظوره مدیریت مناقصات که دغدغه های خاص شرکتهای پیمانکاری را در روند برگزاری مناقصات مد

ش تواند به خصوص در شرکتهای بزرگ پیمانکاری موثرتر از سیستم های تجاری از پیدهد میقرار می

.نوشته شده عمل نماید
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د انتخاب انعقاد قرارداد پس از نهایی شدن روند انتخاب پیمانکار و براساس توافقات انجام شده در طی رون
.پیمانکار صورت می پذیرد

 ن بین طرفی( شامل موافقتنامه، شرایط قرارداد و پیوست ها)قرارداد با امضاء و تبادل اسناد قرارداد
معموال هر یک از طرفین قرارداد یک نسخه از اصل قرارداد را نزد خود خواهند . قرارداد منعقد می گردد

.داشت
 ترین ، باال(برای پیمانکاران و یا کارفرمایان خصوصی حقوقی)اعتبار قرارداد معموال با امضاء مدیرعامل

( قیبرای کارفرمایان حقی)و یا شخص حقیقی صاحب پروژه ( برای سازمانهای عمومی کارفرما)مقام سازمان 
.صورت می گیرد

بت در صورتی که فرد یا افراد حقیقی و یا حقوقی دیگری نیز به عنوان صاحب امضاء در اساسنامه ث
نین مانند رئیس یا اعضاء هیات مدیره، معاو)معرفی شده باشد ( پیمانکار یا کارفرما)شرکت یا سازمان 

.امضاء اسناد می تواند توسط آنها نیز انجام شود...( مدیرعامل و 
در بسیاری از شرکتهای پروژه محور این امکان وجود دارد که مدیرعامل امکان پیگیری مفاد تمامی

ه توافق در این صورت معموال مدیرعامل رسیدن ب. قراردادهایی که در شرکت منعقد می شود را نداشته باشد
ان معاون، مدیران ارشد پروژه و مدیر)و انعقاد قرارداد تا سطح مبالغ مختلف را به سطوح مختلف سازمان 

اختیار واگذار می کند و پس از نهایی شده مراحل انعقاد قرارداد و با تایید اشخاص تفویض( پروژه تازه کار
.انجام می دهد( جهت اعتبار خارجی آن)شده تنها امضاء نهایی اسناد قرارداد را 
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بهزیادی(خارجیوداخلی)مناقصاتمدیریتافزارهاینرمشدذکردرسدرکههمانطور
اتتغییربامعموالافزارهانرماین.باشندمیموجودبازاردرواندشدهتهیهتجاریصورت
اشمازتمرینایندر.هستندپیمانکارییاکارفرماسازماندرسازیپیادهقابلجزئی

دررکتشیاوبرگزاریمدیریتفرآینددرنوعیبهکهافزارهایینرماینازیکیکهمیخواهیم
خدماتارائهنحوهوآنهایقابلیتو(%10)کنیدانتخابرامی دهندارائهخدماتیمناقصه
بامناقصاتمدیریتسیستمارتباطنحوه.(%35)دهیدتوضیحراآندرمناقصاتمدیریت

پسخدماتخرید،قیمتشامل)افزارنرمتجاریاطالعات،(%15)شرکتهایسیستمسایر
استفادهوسازیپیادهدرموردیمطالعاتو(%10)(...ومشتریانتعدادگارانتی،فروش،از

گزارشدربایستمیکهاستبخشهاییدیگراز(%15)افزارنرماینازپیمانکاریشرکتهای
.(%30ارائهکیفیت)شودآوردهشما

دو هفته: مهلت تحویل
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