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 يند تداركات عموميآرزيابي فرا

  معرفي نماگر سهولت معامله با دولت

 

 

 

 
 

 

 

 چكيده

ات كتدار چگونگي يابيارز يبرا يجهان كه بانكاست  يديجد بيشكما نماگر يمعرف ،ن گزارشيهدف ا

ده يا سنجيشور دنك 77آن را در  2016ه و در سال كرد يا طراحيمختلف دن يشورهاكدر  يعمومبخش 

قرار  يجهان كبان« اركوسبكاجراي » يهانماگردر چارچوب  يشناسه از نظر روشك نماگرن ياست. ا

 شورك 189تحت پوشش به  يشورهاكش تعداد يو افزا يشناساز نظر روش توسعه آن يرد و برايگيم

 ند:كيم يرا از دو منظر بررس «دولتفروش به  چگونگي»است، شدههدفگذاري 

 يابيشنهاد، ارزيشنهاد، ارسال پيه پيمناقصه )شامل مراحل ته هرنه چرخه عمر يها، زمان و هزيندفرآ. 1

 ردن آن( چگونه است؟ك يياشنهاد و انعقاد قرارداد و اجريپ

 ؟دارد شرايطيآن چه فرآيندهاي  ج مناقصه وجود دارد ويبه نتانسبت  )شكايت( ان اعتراضكا امي. آ2

  :در اكثر كشورهاي مورد بررسي هكاز آن است  كيخالصه حاطور به 2016ج گزارش سال ينتا

  دارد. ياديار زيه فاصله بسنيت بهيهنوز با وضع يات عمومكمقررات تدارقوانين و ت ياوالً شفاف -

شكاف قابل توجهي وجود دارد و حتي در نيز « مقررات»و « اجرا»در تداركات عمومي ميان اً يثان -

اين عمومي منطبق بر  «اجراي تداركات»مدرن و شفاف هستند،  «مقرراتقوانين و »مواردي كه 

 .شودهده ميمشا «شدهمقررات وضع»و  «اجرا»نيست و فاصله زيادي بين  «مقررات»

تداركات فرآيند  هاي مبادله )نظير هزينه استخدام مشاور حقوقي يا تأمين تضامين( درهزينهثالثاً  -

 ؛بسيار بازدارنده است ،كوچك و متوسطهاي شركت ها مخصوصاً برايعمومي زياد است و اين هزينه

شني در استفاده از ابزارهاي بسيار رو ضرورتو جهتگيري  ، در سراسر جهاندر تداركات عمومي رابعاً -

 .شودالكترونيك مشاهده مي

شد، به بعد از اين حيث بررسي و گزارش خواهد 2017با مالحظه اينكه كشور ايران نيز در سال 

ي به همه - «اتقانون برگزاري مناقص»شمول  جامعيت دامنه طريقاز  هاي مزبورمؤلفهعملياتي كردن 

 اتبرگزاري مناقصفرآيندهاي  در -ها شهرداري هاي دولتي و كليهها، سازمانانهوزارتخ كليه ،دولتاجزاي 

ايران در شاخص  آيندها، به بهبود رتبهرسيدگي به شكايات مناقصات، البته همراه با بهبود اين فرنيز و 

 .كردخواهدكمك وكار كسب اجراي
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 مقدمه

را  چشمگيريمخارج  ياساس يهارساختياز ز ين برخياداره خود و تأم يجهان برا سراسردر  1هادولت

 ير و نگهدارين تعميخود و همچن يو مبلمان دفتر ين ملزومات اداريتأم يها براشوند. دولتيمتحمل م

بهتر  كدر يها برانند. دولتكياالها و خدمات مكد انواع ياقدام به خر يزات دولتيها و تجهساختمان

ن يبرند و همچنيسود م يهدفمند از مشاوره بخش خصوص يهاها و برنامهاستيامور واقع و اتخاذ س

 يشورها براك يربناها و در برخيها و توسعه زرساختيجاد زيسات، ايتأس يها و بنااحداث ساختمان يبرا

معامالت »ن ينند. مجموع اكيم ياركمانين آب و برق و گاز و مخابرات اقدام به انعقاد قرارداد پيتأم

ل ي( ذياركمانيپ اقسام خدماتخدمات مشاوره و ازجمله  خدماتانواع اال و كد يشامل خر) 2«يدولت

 شود. يمبندي دسته «يات عمومكتدار» يلكعنوان 

ات بخش كنه تداريمثال، هز يشور دارد. براكدر اقتصاد هر  يسهم قابل توجه يات عمومكتدار

حسب بر ن رقم رايا يشود. وقتيم يد ناخالص جهانيتولدرصد  20ا بالغ بر يل دنكدر  ،سال هر يعموم

در حال توسعه سهم مخارج مربوط  يشورهاكه در كم يشويم متوجه مينكيمحاسبه م يبودجه عموم

 يشورهاكن سهم، اگر چه در يشود. ايدرصد م 50بالغ بر  ،دولت ياز بودجه عموم يدولت يدهايبه خر

ها را به خود اختصاص دولت يدرصد از بودجه عموم 30ن حدود متر است اما همچناكافته يتوسعه 

 (UNODC ،2013دهد. )يم

مردم،  ي، برادولت يشود برات باال انجام يفكيم و كنه يات با هزكن تداريه اگر اكاست  يعيطب

ه نشان از كد است چرا يدولت مف يد است. برايشور مفك يتوسعه مل يو برا يبخش خصوص يبرا

را  يند و مسئوالن دولتكيفا ميا ييبودجه دولت نقش بسزا يسركت يريلت دارد و در مددو يارآمدك

 پردازندميه ك ياتيهر سطح از مالازاي به زيراد است يمردم مف يد. براينمايسته انتخاب مجدد ميشا

مند شوند بهره يز بهداشت و درمان بهتركتوانند از مراينند )مثالً مكيافت ميدر يشتريخدمات بهتر و ب

 يبخش خصوص يدوارتر باشند(. براينده آنها امينند و به آكثبت نام  يا فرزندان شان را در مدارس بهتري

ا استخدام ين الزم ين تضاميشود )مثالً در تأميتر مهزينهكمو تر يرقابت دولتفروش به  زيراد است يمف

 يو باالخره در توسعه اقتصاد شوند(يم كمتري «فايدهبه  نهيهز»ارپردازان متحمل كال و حسابداران و كو

                                                 

المللي هاي بينبانك جهاني و ديگر ارزيابي« كارواجراي كسب»يات گزارش ادب( در Government« )دولت» ظور از واژهمن .1

نهادهاي ين كلي نچه در نظام حقوقي ايران با عناوآ امجريه. بدين معن است و نه فقط قوه اجزاي حكومت همه، وكاركسب
يه و ئقضاقوه هادهاي زيرمجموعهن ،هاي دولتيها، مؤسسات عمومي، شركتشود، اعم از وزارتخانهاز آنها ياد مي عمومي

 گيرد.مي برها را درجمله شهردارينهادهاي عمومي غيردولتي از

 در اين مبحث نيز دامنه «معامالت دولتي»كرد كه  بايد توجه ،شد هئدر باال ارا« دولت» كه از واژهبا توجه به تعريف جامعي  .2

اي كه گونه معاملهمعامالت دولتي دارد. هر نامهمقرراتي مانند قانون آيينو مباحث معنايي آن در  تر از دامنهيي گستردهمعنا
نيز طبق  وجوه عموميدر بحث حاضر هست. « معامالت دولتي» گستردهگيرد مشمول اين معناي  با وجه عمومي صورت

هاي مربوط است از نقدينهوجوه عمومي عبارت »است:  قانون محاسبات عمومي كشور ما بدين شرح تعريف شده (13) ماده
 سسات وابسته بهؤدولتي و مسسات عمومي غيرؤاي دولتي و نهادها و مهدولتي و شركت سساتؤها و مبه وزارتخانه

براي  تحصيل آن منحصرا  أ صي نيست و صرفنظر از نحوه و منشسسات خصوؤهاي مذكور كه متعلق حق افراد و مسازمان
 «.باشدل دخل و تصرف ميموجب قانون قابهب ،مصارف عمومي
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 يهارساختين زيا تأمي ياستگذاريدر سدولت مؤثر است. اگر نقش  يات عمومكتدار چگونگيز يشور نك

 .تأثيرگذار است يل توسعه اقتصاديدر تسه گمانيت آنها بيفكي ي، ارتقارا در نظر بگيريم ياقتصاد

م. ينكارآمد اشاره ك يات عمومكت تداريگر در باب اهميهم مرتبط دته به كد به دو ندهي اجازه

به  ينسب ياجماع ،ياستگذاريو س يش از دو دهه گذشته در محافل دانشگاهيب يط هكنيته اول اكن

 «يات عمومكتدار». «خوب است يمرانكح يدر گرو ،داريپا يرشد اقتصاد» :هكنياسر وجود آمده است بر 

ت يفكينه و بايهزمك «يات عمومكتدار» زيرااست؛  «خوب يمرانكح»ق بارز يز مصادت ايفكينه و بايهزمك

در  ييپاسخگو»و  «هزينهكمع و يسر ياجرا»، «يرقابتفرآيندهاي »، «مقررات شفاف»وجود  يدر گرو

بودن  ي(، رقابتTransparencyت )يه شفافكاست. روشن است « شده يطفرآيند  قبال

(Competitivenessپاسخ ،)ييگو (Accountabilityو ) پذيري مسئوليت(Responsibility از )

 خوب است. يمرانكنظام ح هران كار

تداركات »فرآيندهاي  درفساد  رخنهاهش كدر  ييسهم بسزا «خوب يمرانكح» هكنيته دوم اكن

ف يرتع يسب انتفاع شخصك يبرا يت ادارياستفاده از موقعشور دارد. اگر فساد را سوءك هر «عمومي

 زيراز هست؛ ياهش فساد نك يبه معنا يات عمومكتداركارآيي  بهبوده كشود يتر مته واضحكن نيا ،مينك

 يدهايباشد و دولت در قبال خر 2«يرقابت»و  1«شفاف» يات عمومكتدار يبرا «مناقصه يبرگزار»اگر 

 وابد يياهش مكت خود ياز موقع يدولت يهاراتكسوءاستفاده برو ينه برايزم ،باشد 3«پاسخگو»خود 

 .ياهش فساد و دامن زدن به رشد اقتصادك يعنين يا

ز به موضوع نگاه يان آنها نيم )اصطكاك( بستان -و بده «يبرابر»و  «رشد»منظر دو از  يوقت

ه همزمان منجر كاست  يموضوعاتازجمله  يات عمومكتداركارآيي  هكشود يته روشن مكن نيم، اينكيم

د ينكوجود ندارد. تصور  )اصطكاك( بستان -بده «يبرابر»و  «رشد»ن يشود و بيم «يابربر»و  «رشد»به 

د ياگر نخواه يد. حتيتاب بخركقفسه  100 يدولتدستگاه  يكد يد به عنوان مسئول خريخواهيه شما مك

د. ينكيد ميخراز آنها  يكيد و از يريگيمت ميد و از چند جا قينكيد به بازار مراجعه مينكاستفاده سوء

ن موضوع يند. فعالً به اكيجاد مياز ايرد پا و امت يبعد يدهايخر يد براين خريه اك)البته واضح است 

را هاي الزم داراي تمام كيفيت قفسهن يتره ارزانكد يهست ا شما مطمئنيم(. خوب، آيپردازينم

ار محدود است. يشما بس يازش ذهنه نه. چون دامنه اطالعات و قدرت پردكاست  يعيطب ؟ديادهيخر

ه چند كد ينكرساني اطالعصورت عمومي بهبايد  ،ديخر يبرا :كهشود  حكمد به شما ينكحال فرض 

نند. كت كن مناقصه شريشور افراد در اكد از سراسر يد و اجازه دهيالزم دار يتيفكيتاب و با چه كقفسه 

د وجود دارد يت مواجه شويفكيمت و ياز ق ياالتره با تنوع بكاحتمال اين  نخست آنكهن صورت، يدر ا

                                                 

1. Transparent  

2. Competitive  

3. Accountabil  
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دا يدست پ يشور به بازارك ين جاهاياز دورتر ينندگانكديتول دوم اين كهو ( «رشد»و  «كارآيي»)

 (.«يبرابر»)آنها وجود نداشت  يبرا يانكن اميچنصورت اين ريه در غكنند كيم

 ساختن «يرقابت»و  «شفاف»در جهت  ييهاز گاميشور ما نكه در كت است ياهم همينبا توجه به 

اقدام توان به يمازجمله  برداشته شده است. «يات عمومكتدار»و  «مناقصاتبرگزاري »فرآيندهاي 

زشها و امتيازاتي اره كرد كاشاره  1383مصوب سال  «مناقصات يقانون برگزار»ارزشمند تدوين و تصويب 

رساني روزآمد سازي و اطالعمستندمناقصه، مواعد برگزاري معيارها و  ،شرايطبودن  پذيربينيمانند پيش

 گزار،ايجاد شرايط پايبندي به تعهدات دستگاه مناقصهمناقصه، فرآيند  و بهنگام اقدامات كليدي

گزار، امكان اعتراض به اقدامات مناقصه دستگاهپاسخگويي  و گرانرفع ابهام مناقصهسازوكارهاي 

 .را مقرر كردو فضاي مناقصات كشور فرآيند  ساختن« رقابتي»و  «شفاف»هاي و ديگر مؤلفهگزار مناقصه

مستمر است و نيازمند آموزش  انتظار دست نيافته البته اين قانون هم هنوز به تمام دستاوردهاي مورد

و همچنين اصالحات  و تخصصي جامع ذيصالح و نيز نظارت متخصصانتوسط مجريان و ناظران مربوطه 

تكميلي،  هايگام اينلزوم است. اما آن  هاي اجرايينامهبازنگري اساسي جهت بهبود آيينويژه به اي ودوره

يعني قانون  ،ن پيشينونسبت به قان «قانون برگزاري مناقصات»مانع درك اين واقعيت نيست كه 

معامالت  نامهآيين»( و نيز نسبت به قوانين بديل يعني 1349مصوب )« دولتيمعامالت  نامهآيين»

مراكز استان و شهرهاي باالي يك ميليون و البته هنوز مورد عمل در  1355مصوب )« شهرداري پايتخت

داراي  (هاشهرداريو هنوز مورد عمل در ديگر  1346مصوب ) «ي مالي شهرداريهانامهآيين»و  (نفر

 است.« برابري»و « كارآيي»، «رشد»ي ظرفيتهاي بسيار بيشتري براي توسعه

 نامهآيين»، «معامالت دولتي نامهآيين»قوانين دين جهت قانون برگزاري مناقصات در مقايسه با ب

 دارد بحثمورد سازگاري بسيار بيشتري با نماگر  «هاشهرداريمالي  نامهآيين»و  «معامالت شهرداري پايتخت

 هديت بخشيرا رسم هاآن يياجراو نظام  نظم حقوقي كشور كردهبه وارد هاي اين نماگر را مؤلفهدر عمل و 

 ،توجه و جديت كافي را صرف نماييم« قانون برگزاري مناقصات»تكميلي  هايگاماينك الزم است كه به . است

رسد. لذا يزان رخنه فساد در آنها به گوش ميو م يات عمومكتداركارآيي  نسبت به ياعتراضاتهم ، هنوز زيرا

گاه خود را در يم و جاينك يابيخود را ارز يات عمومكم نظام تداريتوانيه ما چگونه مكن پرسش مطرح شد يا

 م.يد برداريبا يگريد يهاشتر چه گاميبهبود ب يه براكم يم و بفهميبشناس ياس جهانيمق

 كر باني)نظ يالمللنيب يز مطرح شده و نهادهاين ياس جهانير در مقياخ يهان پرسش در ساليا

 ياركن جمله است يبردارند. از ا راستان يدر ا ييهاه گامكبر آن داشته است و سازمان ملل( را  يجهان

 نماگرهايار كن يده است. در اكرآغاز  1«يات عمومكتدار يابيارز» يبرا 2014از سال  يجهان كه بانك

 ض بهان اعتراكو ام يات عمومكتدار برايمناقصه  يبرگزارفرآيند  يابيارز منظورهب ييهاي يا مؤلفهجزئ
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 يهاا سنجش شد و در ساليشور دنك 11در  نماگرن يا 2014شده است. در سال  يور طراحكمذفرآيند 

اجراي » يهانماگره مانند كشده است  يزيرا انجام شد. برنامهيشور دنك 77 يار براكن يا 2016و  2015

 ابد.يش يشور افزاك 189تحت پوشش به  يشورهاك ،يجهان كبان« اركوسبك

ن ارائه يو همچن يات عمومكتدار يهانظام يابيارز يارهايروش و مع ين گزارش معرفيف از اهد

ن ين چارچوب، گزارش حاضر به ايا است. در ايشور دنك 77در  يات عمومكت تدارياز وضع يريتصو

شود. سپس دو يم يمعرف يات عمومكتدار يابيارز نماگر ،پس از مقدمه :شده است يب سازماندهيترت

ند و محور كيم يابيرا ارز« يات عمومكتدار عمرچرخه »شود. محور اول آن يح ميتشر نماگر يحور اصلم

 ياز نحوه برگزار يسوءرفتارها و دادخواه كردنگزارش  يبرا ييهاسازوكاردوم در دسترس بودن 

شود و يح ميرسوم و چهارم گزارش تش يهاب در قسمتيترتن محورها بهيزند. ايم كمناقصات را مح

ن گزارش، گزارش سال يا ياصل يه مبناكر است كذ شايانشود. يم يبندمطالب گزارش جمع پاياندر 

 است.« يات عمومكتدار يابيارز»درخصوص  يجهان كبان 2016

 

 يات عمومكتدار نماگر ياجمال يمعرف. 1

عضو گروه  يشورهاكفساد ضدارگروه ك»درخواست  يمبناو بر 2013از سال « يات عمومكتدار يابيارز»

ات بنا شده است و هدف ياز اصول و تجرب يامجموعه هيپابر« يات عمومكتدار يابيارز»آغاز شد.  1«20

و متوسط( به بازار  كوچك يها)مخصوصاً بنگاه يموانع ورود بخش خصوصسو رفع يكاز  ،آن

بوم ستيو بهبود ز كدر يراب ينيع معياريجاد يگر، به دنبال ايد يسواست و از يمعامالت عموم

 ا است.ينقاط دن در اقصي يات عمومكتدار يو مقررات يقانون

 سنجش سهولت اجراي يهارو گزارشدنباله ،رديكاز نظر چارچوب و رو« يات عمومكتدار يابيارز»

ط نيز محيو  )اجرايي( يط عمليمح يابيرد را در ارزيكخواهد همان روياست و م يجهان كبانوكار كسب

 ساختنر يپذانكه ضمن امكشود يد ميتول ييهاار دادهكن يرد. با ايبگكار به يات عمومكتدار يقانون

به بخش نيز و  كنند يابيخود را ارز ياتكتدار يهاستميند سكيم كمكها ، به دولتيدانشگاهقات يتحق

 دهد.يم ارائهها دولت يمرانكت حيفكي يابيارز يبرا ياطالعات يو جامعه مدن يخصوص

و  بالقوه كنندهنيتأم هرد يستن به موضوع از دي، نگرنماگرن ين مالحظه در توسعه ايمهمتر

ات كستم تدارياعتمادش به س يابيارزو  يدر معامالت دولت موانع حضور وي كطور خاص دربه

 است. يعموم

 

فروش ت يفكيه كپردازد يم يموضوعات يابيبه ارز يقيرد تطبيكرو يكبا « يات عمومكتدار يابيارز»

                                                 

1. G20 anti-corruption working group 
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چرخه و نظام  يابيارززش بر كتمر نماگرن يدهد. اير قرار ميرا تحت تأث دولته ب يبخش خصوص

د ياال، خرك يكن يتأم هاز بيص نين چرخه با تشخي. ااست ياز منظر بخش خصوص يات عمومكتدار

ن چرخه يشود. ايآن ختم م ياجرا قرارداد و يكشود و به انعقاد يم آغازربنا يز يكجاد يا ايخدمت  يك

 ش درآمده است.يبه نما يكل كدر ش
 

 «يات عمومكتدار يابيارز» ي. پوشش موضوع1ل كش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .8، ص 2016، يجهان كگروه بان مأخذ:

 

مناقصه  فراخوانخواهد به يه مك يبخش خصوص يم شده است برايترس يكل كه در شك طورهمان

ه كاست  يات عمومكتدار عمرچرخه  يكيت است: ياز موضوعات حائز اهم گونهدو  ،نش نشان دهدكوا

 يو اجرا يشنهادها و واگذاريپ يابيشنهادها، ارزيم پيشنهادها، ارسال و تسليردن پكخود شامل آماده 

فرآيند  اعتراض نسبت به يريپذانكم شده مربوط به اميل ترسكز شكه در مرك يباشد. دوميقراردادها م

 يات عمومكتدار يزنكن اساس، محياست. بر هم براي آنبه اطالعات الزم  يمناقصات و دسترس يگزاربر

 شده است. ير طراحيشرح زبه محوردو  براساس

 را يات عمومكتدار ياصل يا مؤلفهه چهار مرحله ك 1يات عمومكتدار عمرچرخه  محور .1

                                                 

1. The public procurement life cycle indicator 

 سازي پيشنهادآماده

ساز و كارهاي 

دادخواهي و 

 دهيگزارش
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 دهد:ير پوشش ميزشرح به

 گزاريا مناقصه 2ياتكه دستگاه تداركشود يم يتمام اقداماتشامل  1شنهاد.يپ سازيآماده -

از، شناخت بازار، مشورت با ين يابين شامل ارزيه اك كند جراشنهادها ايافت پيش از دريد پيبا

 شود.ينندگان و ... مكنيتأم

 ند.كيم يريگرا اندازه هاشنهاديم پيتسل آساني 3.شنهاديم پيتسل -

فرآيند  يك هاشنهاديپ يابيارزفرآيند  ايه آكپردازد ين موضوع ميبه ا 4.هاشنهاديپ يابيارز -

 ؟ندكيم يرويت پيشفاف يباز و منصفانه است و از استانداردها

ا پس از مشخص شدن يه آكپردازد ين موضوع ميا يبه بررس 5قراردادها. يو اجرا يواگذار -

اند به نحو ه برنده نشدهك يگرانا مناقصهيشود و آيشفاف واگذار مفرآيندي  شنهاد، قرارداد درين پيبهتر

 ؟شونديمطلع م گزارمناقصهم ياز تصم يمقتض

 يبرگزارفرآيند  اعتراض به آسانيه ك 6يدهو گزارش يدادخواه يهاسازوكار محور .2

نادرست و تعارض منافع را  يرفتارهادرخصوص  و ارائه گزارش گزارمناقصهه يت علياكمناقصه، ش

 ر است:يز هايمؤلفهرد و شامل يگيم هانداز

ا يه آكپردازد ين موضوع ميبه ا .دهيگزارشت و ياكش يهاسازوكاردر دسترس بودن  -

 يدسترس 7يدگيمرجع رس يك كردن مشكل يا ادعا نزدطرح م يمناسب برا يبه ابزارهاكنندگان نيتأم

 نند.ك يابياقامه دعوا را ارز يد فرصت موجود برادارند تا بتوانن يدسترس يافكبه اطالعات  نا آنايدارند و آ

ند تا ك يد طيبامعترض ه كپردازد يم يه مراحليلك يبه بررس 8.نخستين يدگيرس يندفرآ -

 (دادخواست) اعتراضيه يهان محور به مشخصهيند. اكأخذ  را نخستين يدگيئت رسيبتواند نظر ه

 ارد.ز توجه دين نخستين يدگيئت رسيه ياستماع براقابل

تواند در يم)شاكي( ا معترض يه آكپردازد ين موضوع ميا يبه بررس 9دنظر.يتجد يندآفر -

نه يوجود دارد هز يانكن اميناف( بدهد و اگر چني)استتجديدنظر  درخواستتجديدنظر  ئتيه يكبرابر 

 ست؟يمرحله دوم چ يدگيرس يهاچقدر است و مشخصهفرآيند  نينمودن ا يو زمان ط

 

                                                 

1. Preparing Bids 

« گزارمناقصه»تر و به بيان دقيق« كارفرما»يا « دستگاه اجرايي»ايي مانند هدر عرف و قوانين كشور ما اين عامل را با نام. 2

 اند.ناميده

3. Submitting Bids 

4. Evaluating Bids 

5. Awarding and executing contracts 

6. Complaint and reporting mechanisms  

7. A relevant review body 

8. First-tier review process  

9. Second-tier review process 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________ 

 

 

8 

 رديگياندازه م« يات عمومكتدار يابيارز» يارهايآنچه مع. 1جدول 

 يات عمومكتدار عمرچرخه  ـ محور نخست

 شنهادهايپ سازيآماده

 شنهادهايم پيارسال و تسل

 شنهادهايپ يابيارز

 قراردادها يو اجرا يواگذار

 يدهاعتراض و گزارش يهاسازوكار دوم ـ محور

 دهيگزارشت و ياكش يهاسازوكاردر دسترس بودن 

 نخستين يدگيرس يندفرآ

 نظرديتجد يندفرآ

 .13، ص 2016، يجهان كگروه بان مأخذ:

 

داد يناظر بر رو يهانماگر ياست و هم حاو 1يحقوق يهانماگر يهم حاو« يات عمومكتدار يابيارز»

و  ييمات قضاين تصميو همچن ن و مقررات خاص و عاميناظر بر قوان يحقوق يهانماگر 2.واقع

نند. در مقابل، كيرا مشخص م يات عمومكه، قواعد تداريجاد رويه با اكاست  3يادارهاي يگذارقاعده

و هم  يات عمومك، هم در چرخه تدارنهيزمان و هز يريگداد واقع به اندازهيناظر بر رو يهانماگر

 پردازد.ي، ميدهاعتراض و گزارشفرآيند  در

شود و حداقل زمان يده ميسنج يميتقو يحسب روزهابرفرآيند  يكنمودن  يط يزمان الزم برا

 يكانجام شدن  يروز در نظر گرفته شده است. زمان شامل زمان انتظار برا يكهر مرحله  يالزم برا

نار گذاشته كع نمود، يرا تسرفرآيند  توانيم ينيريا شيه با پرداخت رشوه ك يشود و حالتيز ميمرحله ن

 ت.شده اس

شود. ينم يقانونريغ يهاا پرداختيشود و شامل رشوه يم يرسم يهاينه تنها شامل پرداختيهز

ه قانون ك شودميها محسوب نهيجزء هز ير اهل فن تنها در صورتيو سا ياحرفه يالكالزحمه وحق

 ند.ياستفاده نما ين خدماتيها از چنتكه شركد يجاب نمايا

ن مرور يو همچن يات عمومكشده تداروجود و مشورت با متخصصان شناختهات ميمرور ادبدرواقع 

 يشود. برا يطراح مؤلفه هفتدر دو محور و  نماگره كباعث شده است  يالمللنيتجربه شده ب يهاهيرو

كنندگان نيتأم نخسته مالحظه ك است روشن شدهته كن نيا پيشگفته، يهاها و مشورتيمثال، از بررس

 يالمللنيات بيتجربنيز ن مالحظه و يهمو اعتراض مستقل است.  ينظام دادخواه يكبه  يرسعدم دست

 يدهو گزارش يدادخواه يهاسازوكاره كنيمنجر شد به ا ،يات عمومكنان به نظام تداريجاد اطميدر ا

 در نظر گرفته شود. نماگرتوسعه  ايبر ييعنوان مبنابه

                                                 

1. de jure Indicator 

2. de facto Indicator 

3. Judicial decisions and administrative rullings 
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نقاط ي مناسب در اقص يعمل يهاهيرو ييبه دنبال شناسا« يات عمومكتدار يابيارز»ه كاز آنجا 

 يها طورداده يآورف و جمعيتعر ي، الگواست شورها بودهك ديگرر اصالحات به يجهان و نشان دادن مس

مثال،  يد. برايس نماكرا منع ياستيبه اهداف خاص س يابياصالحات در دسته اثر كشده است  يطراح

و  عموميمناقصه، مناقصه  يبرگزار يروش اصل يمورد بررس يشورهاكا در يه آكد دهنيها نشان مداده

خود  يات عمومكتدارفرآيند  خواهند رقابت را دريه مك ياستگذارانير. سيا خيبوده است  يرقابت

 يبرداربهرهنند و از تجارب آنها ك يينه را شناساين زميموفق در ا يتوانند اقتصادهايدهند مشيافزا

 يطراح يه براكد ندهيها نشان مبه دولت فرآيند، نمودن ينه طيزمان و هز و هانماگر، درواقع ند.نك

 د.رك د عمليچگونه با ،يبخش خصوص يمقرره نافع برا يك

 

 ها داده يآورنحوه جمع -

 شده يط يامرحله 11فرآيند  يكها ق دادهيو تدق ييآزمايز، راستي، آناليبند، دستهيآورجمع يبرا

ز شده است و در چند يو آنال يآورج آن جمعيخبرگان ارسال شده و نتا يها برااست. ابتدا پرسشنامه

 ها وجود داشت مرتفع شدهه در پاسخك يابهامات (نفرانسكو ئديا وياتبه كق مياز طر) يريگيمرحله پ

شتر يگرفته است تا اعتبار آنها ب ها قرارار دولتيشده و در اخت يبندها جمعن پاسخياست. سپس ا

دهد. در يها را نشان مو انتشار داده يآورگانه جمع 11فرآيندهاي  ر مراحل ويل زكد. ششو يابيارز

شده است  يآورجمع 2015ه تا ماه مارس كاستفاده شده  ييها، از داده2016ضمن در گزارش سال 

 .دهدنمي نشانرات پس از آن را ييا تغيو اصالحات 
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 هال دادهيو تحل ييآزماي، راستيآورجمع .2ل كش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ار در كج يه نتاكن است يها موردنظر بوده اداده يآورپرسشنامه و جمع يه در طراحك يته مهمكن

 كرد مختلف اجرا يرهاشوكن پرسشنامه را در يا يراحتسه باشد و بتوان بهيمقا مختلف قابل يشورهاك

 سنجش سهولت اجرايپروژه  يشناسن منظور، از روشيا يرد. براكسه يشورها مقاك ديگرج آن را با يو نتا

 يدولت يهادياز خر يمثال نوع يكه كن است يا يلكاست. روش  استفاده شده يجهان كبانوكار كسب

ن يعاد معامله و حدود و ثغور آن و همچن، ابياز فروض جزئ ياشود و با مجموعهيدر نظر گرفته م

شود و سپس از متخصصان يات مشخص مكتدار ينه موضوعيو زم كنندهنيت تأمكشر يهايژگيو

ها و زمان چقدر نهي، مراحل، هزگيرد صورتشور شما كدر  يان معاملهيه اگر قرار باشد چنكد نپرسمي

 وص دارند؟ن خصيدر ا يشور شما چه الزاماتكن ياست و قوان

با اندازه متوسط به نام  يت محلكشر يكه كاست  فرض شده يعمومبخش ات كدر مورد تدار

 يبرا يعمومبخش ات كه موضوع مناقصه تداركند كتكشر يعموم ياخواهد در مناقصهيم 1بيزكو

                                                 

1. BizCo 

 ها به همكاران محلي در كشورهاي مورد بررسيپست الكترونيك پرسشنامه

 ها از طريق پست الكترونيك، تلفن يا مصاحبه شخصيآوري دادهجمع

 ها و تحليل آنهايك كاسه كردن داده

 طريق بررسي قوانين كشورها توسط خبرگان حقوقيها از آزمايي دادهراستي

 جهاني ها توسط مديريت گروه بانكواضح كردن گزارش و مؤلفه

 شده تداركات عموميها توسط خبرگان شناختهها و گزارشداوري مؤلفه

ها و دواير كشوري گروه بانك جهاني براي اعتبار ها با دولتها و مؤلفهبه اشتراك گذاشتن داده

 بخشي و بررسي بيشتر

 اور خبره هاي مشها و نتايج اوليه موضوعات منتخب توسط گروهبررسي مؤلفه

 1مرحله 

 هاهاي نمره دهي براي ساختن مؤلفهها با استفاده از روشسرجمع كردن داده

 هاپيگيري مكرر و ارتباط با همكاران محلي براي اعتبار بخشي به داده

 2مرحله

 هاخط دادهو انتشار بر« يابي تداركات عموميارز» 2016انتشار و رونمايي گزارش 

 3مرحله

 

 5مرحله

 4مرحله

 7مرحله

 6مرحله

 8مرحله

 9مرحله

 10مرحله

 11مرحله
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ه محصول ك يس شده است(. صنعتكمنع 1ادر كدر  يئند )فروض جزكيد ميه او تولكاست  يمحصول

، ين فارغ از مالحظاتِ بهداشتكمم يد تا جايشود بايانتخاب م يات عمومكعنوان موضوع تدارن بهآ

ه به شدت ك يمحصوالت و خدمات يبرا يات عمومكتدارسازوكارهاي  سهيمقا زيراباشد؛  يتيو امن يمنيا

ات خاص آنها بر ه مقرركل ين دليقرار دارند، دشوار است؛ مخصوصاً به ا يدولتخاص  يتحت مقرراتگذار

 ت دارد.ياولو يات عمومكتدار يقواعد عموم

ناظر بر  يهانهيشورها، ارزش معامالت و هزكها و ردن دادهكر يپذسهيمقا ين، باز هم برايعالوه بر ا

سه اعداد مطلق يسرانه هر اقتصاد در نظر گرفته شده و از مقا ياز درآمد ناخالص مل يعنوان نسبتآنها به

ند كيان را فراهم مكن امينمونه ا يشورهاكها در سال به سال داده يآوراست. در ضمن، جمع ز شدهيپره

 .شوداصالحات آنها توجه به سه شوند و يگر مقايديكشورها در طول زمان با كه ك
 

 2016تداركات عمومي  نماگرفروض مورد نظر در  .1كادر 

ندارد( و از  ياست )سهامدار خارج يلت آن داخكيه مالكاست  يت خصوصكشر يك بيزكوت كشر

ند. كيت ميشور فعالكهر  ين شهر تجاريه در مهمتركت محدود است يبا مسئول يتكنظر نوع، شر

اش انهيسال ين دارد و گردش مالكاركنفر  50تا  10ن يه بكت متوسط است كشر يكاز نظر اندازه 

 سرانه است. يبرابر درآمد ناخالص مل 100بالغ بر 

 يزيره در حال برنامهكشور است ك ين شهر تجاريدر مهمتر يمقام محل يك، گزاره مناقصهدستگا

سرانه است. او  يبرابر درآمد ناخالص مل 20ه ارزش آنها معادل كاست  يا خدماتياالها كد يخر يبرا

اخوان ند. فركيت ميتبع يباز و رقابتفرآيند  يكند و از كيم يمناقصه اعالن عموم يبرگزار يبرا

دهنده است. شنهاديگران پمناقصهازجمله  بيزكوه كشود يشنهاد ميپ 6افت يمناقصه منجر به در

ن و همه الزامات را يرا تأم كهمه مدار يعنيامل است. كشنهاد يپ يك بيزكوشنهاد ين پيهمچن

 از اشتباه است. يمتش عاريشنهاد قيندارد و پ يرده است، ابهامكت يرعا

دستگاه د آنها توسط يشود و خرينم يداريت مورد نظر در چارچوب موافقتنامه خرا خدماياالها ك

د در چارچوب مقررات يست و خرين ين و مقررات خاصيت قوانيد به رعايمق يعموم گزارمناقصه

 شود.   يانجام م يات عمومكتدار يعموم
 .12، ص 2016، يجهان كگروه بان مأخذ:

 

ب عمل شده است. ين ترتيسه به ايعدد واحد قابل مقا يكدن به يرس ها وردن دادهكسرجمع  يبرا

ات كتدار عمرمربوط به هر محور )چرخه  يهااست. داده مؤلفه هفتو  يل از دو محور اصلكمتش نماگر

به سازي ن سرجمعي( جداگانه سرجمع شده است. در ادهيگزارشاعتراض و  يهاسازوكارو  يعموم

  .سان داده شده استيك وزن گوناگون يهامؤلفه

 يانمره 20طبقه  پنج، اقتصادها در درواقع تعلق گرفته است. 100ن صفر تا يب يانمره مؤلفهبه هر 

ت را دارد و اگر ين وضعيگرفته باشد بدتر 20ن صفر تا يب يانمره ياند. اگر اقتصادشدهبندي دسته

 ت قرار دارد.ين وضعيگرفته باشد در بهتر 100تا  81ن يب يانمره
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 يوارد نشده است. براسازي و سرجمع يدهاند در نمرهو منتشر شده يآوره جمعك ييهاالبته همه داده

اربرد محدود آن در كل آن ياست و دل داده نشده يانمره «نظرديتجد يندفرآ» يبررس يمؤلفهمثال، به 

آمده گزارش دست به هايه از بررسك ياهات برجستكن خصوص نياست. در ا بوده يبررس مورد يشورهاك

 شده است. يگردآور «مناقصات يبرگزار»نه يشناخت زم يبرا فقطز ياطالعات ن ياست. برخ شده

به  ،م بر مناقصاتكن حايقوان يمحتوا براساس يدهازيه امتكن است يها ادادهدرخصوص  ته آخركن

 يند. براكيم يرويپ 1يمندنظام يدبندكاز نظام  آنها يستم حقوقيه سكتمام شده است  ييشورهاكنفع 

ن كيتم ينه و زمان الزم برايشود و هزين اجرا ميه در عمل تا چه حد قوانكنيادرخصوص  ن نقص،يرفع ا

 مطرح شده است. ييهاز پرسشيدر برابر آنها چقدر است ن

 

 ييايپوشش جغراف -

(. در سال 2ت پوشش قرار داده است )جدول ا تحيمنطقه دن 7اقتصاد را در  77، 2016گزارش سال 

ه فدرال، ي، روسيكزك، غنا، اردن، ميلياقتصاد شامل افغانستان، ش 11در  يامتحانصورت به ، پروژه2014

تحت  يشورهاكدامنه  2016و  2015االت متحده اجرا شد. در سال يه، اوگاندا و اكيلند، تريسوئد، تا

شورها كدامنه  يشناسه همگام با اصالح روشكشده است  يزيرمهافت و برنايش يشور افزاك 77پوشش به 

تعداد منتشر شده،  2016 اواخر ساله در كز ين 2017گزارش سال براساس ابد. يش يشور افزاك 189به 

 .است كشور افزايش يافته 182كشورها به 
 

 2016در سال « يات عمومكتدار يابيارز» ييايپوشش جغراف .2جدول 

 شورك منطقه

 اقتصاد( 10انوس آرام )يا و اقيشرق آس
وان، ين، سنگاپور، تايپيليانمار، فيا، مي، منگولي، مالزي، اندونزكنگهنگ

 تناميلند و ويتا

 اقتصاد( 10) يزكمر ياياروپا و آس
، ي، رومانيزستان، مولداوين، بلغارستان، قرقيو هرزگو يجان، بوسنيآذربا

 نياركوه و اكيه فدرال، صربستان، تريروس

ب يارائك ياين و دريالت يايكمرآ

 اقتصاد( 13)

ا، يك، هندوراس، جامائيتيا، گواتماال، هائيلمبكل، ي، برزيوين، بوليآرژانت

 اراگوآ، پرو و اروگوئهيك، نيكزكم

 ش و تونسكمصر، اردن، لبنان، مرا يعرب ين، جمهورير، بحريالجزا اقتصاد( 7قا )يفرانه و شمال آيخاور م

 افغانستان و نپال اقتصاد( 2)ا يجنوب آس

 OECD يبا درآمد باال يشورهاك

 اقتصاد( 16)

 يا، جمهوريتاليرلند، اي، فرانسه، مجارستان، ايليانادا، شكش، يا، اترياسترال

 االت متحدهيا، سوئد، انگلستان و ايلند، اسپانيوزيره، لهستان، هلند، نك

 اقتصاد( 19قا )يفرآ يه صحرايحاش
، يكس، موزامبيا، مورينكا، غنا، يگامب 2،ريوته دلواكامرون، ك، يدبوتسوانا، برون

 ايو زامب ا، توگو، اوگانداي، تانزانيجنوب يقايفررالئون، آيه، سنگال، سيجريا، نيبينام

 .15، ص 2016، يجهان كگروه بان مأخذ:
 

                                                 

1. Systematically codify rules 

2. Cote d'lovire 
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 يات عمومكتدار عمرچرخه . 2

ن يمانع تأم است مكنه مكوجود دارد  يو موانع مخاطرات يات عمومكاز مراحل چهارگانه تدار يكدر هر 

 يگوناگون يهاانداز و چالشرا با دستكنندگان نياز دولت شود و تأمياالها و خدمات مورد نكارآمد ك

نابرابر  يرمنتظره و دسترسيغ يرهاين و مقررات، تأخيت، نقص قوانيند. فقدان شفافكبان يدست به گر

ات با آن مواجهند. كدر مراحل چهارگانه تداركنندگان نيه تأمكهستند  ييهاچالشازجمله  به اطالعات

ل مراحل يدر تسه ين و مقررات نقش مهميقاطع قوان يهدفمند و اجرا يهااستيها با اتخاذ سدولت

 ،يالمللنيب يهاهين روياز بهتر يريادگيتوانند با يها مدارند. دولت كنندهنيتأمهاي شركت يات براكتدار

 «كارآيي»، «تيشفاف» مانند نند. البته اگر از اصول راهنماك يخود را طراح يات عمومكتدار يهااستيس

 يتوانند مالحظات خاص خود را در طراحيشورها مكجزئيات  ديگردرخصوص  ،ميبگذر «انصاف»و 

 نند.كستم اعماليس

. هستند ياساس هايتيت اولواكمراحل تدار يدر تمام «برابر به اطالعات يدسترس»و  «تيشفاف»

مناقصه  يبرگزار يهاتوانند از فرصتيم يراحتبهكنندگان نيتأم»ه كنينان از ايها با حصول اطمدولت

 يشنهادها بر چه اساسيه پكقاً بدانند يدق»و  «ورندآدست به نسخه از اسناد مناقصه را يك»، «مطلع شوند

ات و مناقصه را بهبود كستم تداريت سيتوانند شفافي، م«شونديم يابيارزاي( )با چه معيارها و شيوه

دهد يش ميرا افزا شدهمحصوالت دريافت تيفكياهش و كرا  شدهي پرداختهانهيهز هاگامن ي. ادهند

 شود.يجاد ميا يشتريشود ارزش بينه ميه هزك يال پوليهر رازاي به و

كنندگان نياز تأم يكيه كشود يمانع آن م «برابر يهاجاد فرصتيا»و  «تيشفاف»ن، يبر اعالوه

ند. ك يبرداربهرهستم به نفع خود يند و از نواقص سكدا يپ يشتربرتري و دسترسي بن يرينسبت به سا

فرآيندهاي  نه باشد ويا پرهزيل كبه اطالعات مناقصه مش يابين اصول رفتار شود و دستيس اكاگر ع

مبادله  يهانهيشود، هزيمد مارآكنا يات عمومكستم تداريبر باشد، سنهيمبهم و هز يابيارسال و ارز

 شوند.يحذف مفرآيند  گران بالقوه ازابد و مناقصهييش ميافزا

 يسازآماده»شامل  يات عمومكتدار عمرمراحل چهارگانه چرخه  ين قسمت اجزايدر ادامه ا

 يمعرف« قراردادها يو اجرا يواگذار»و « شنهادهايپ يبايارز»، «شنهادهايپو تسليم ارسال »، «شنهادهايپ

مختلف  يشورهاكمورد عمل  يهاهيرو يجهان كگروه بان 2016گزارش سال  يهاافتهي براساسشود و يم

 شود.ين خصوص گزارش ميدر ا

 

 شنهادهايپسازي آماده. 2-1

براي كه  ييهاحلراه ازخود را بشناسد و  ازيد نيند باكيمناقصه را آماده م اسناد گزارمناقصهه ك يزمان

 ياز به مشاوره با بخش خصوصين گزارمناقصهن منظور، يا ي. براباشد، مطلع شدهوجود داردوي  تأمين نياز
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ات و كشود، نوع تداريق بازار محسوب ميتحق يه نوعك ،يه با بخش خصوصين مشاوره اوليدارد. ا

 كنندهنيا چند تأمي يكبا دهد. اگر يم لكش ياديناقصه را تا حد زر در اسناد مكقابل ذ يفن يهايژگيو

 يرا برا ييشنهادهاينتوانند پكنندگان تأمين ديگرن است ك، ممشودق بازار مشورت يتحقفرآيند  در

ن موضوع نه تنها دامنه يداشته باشد. ا انطباقموردنظر  يفن يهاه با مشخصهكنند كار ارسال زگمناقصه

ن كمم يهانهيگز يدر نظر گرفتن تمام يرا برا گزارمناقصه ييتواناه كند، بلكيا محدود مرقابت ر

 ند.كيرا محدود م يعموم وجوهدر برابر  1ن ارزشيشتريسب بك، فرصت روايناز و ندكيمحدود م

 روشمعيارها و آن و  يفن يهاات، مشخصهكروش مناسب تداردرخصوص  گزارمناقصهه كنيپس از ا

از اطالعات مربوط  سطح مشخصي يه حاوكد اسناد مناقصه را يد، بايرس يبندشنهادها به جمعيپ يابيارز

ر انجام شود و ين مسيد از چنديار باكن يد. اينما رساني()اطالع منتشروه مناسب يبه مناقصه است، به ش

 يات عمومكارتد يزكدرگاه مر يكق يهمه مناقصات از طررساني ه اطالعكآل آن است دهيا

گان يبه آن را ين در دسترس باشد و دسترسكن زمان مميد در اولين اسناد بايانجام شود. ا

 باشد.

 يبراكنندگان نيم تأميه بر تصمكوجود دارد  يمتعدد يهامؤلفه ،شنهاديپسازي در دوره آماده

دستگاه ه بداند برنامه كمهم است  يليخ يبخش خصوص يگذارد. برايمعنادار م يريت در مناقصه تأثكشر

مناقصه را برگزار و قرارداد را واگذار  و ترتيبي يست و با چه زمانبنديمناقصه چ يبرگزار يبرا گزارمناقصه

نند تا برنده كد احراز يه باك يطين اطالعات و شرايا براساسبالقوه كنندگان نيتأم درواقع رد.ك خواهد

 د.رنيگيت در مناقصه مكم به شريشوند، تصم

ش از يه تا پكشود يم يشامل همه اقدامات و مراحل« شنهادهايپ يسازآماده»مؤلفه 

گران افتن مناقصهي يآگاه آساني ،مؤلفهن يا يهاداده .رسديانجام مبه شنهاد يم پيارسال و تسل

به  رسيدست آسانيت در مناقصه و كشردرخصوص  م آگاهانهيمناقصه، اتخاذ تصم يهابالقوه از فرصت

دام از كهر درخصوص  مينيرد. حال ببيگيرا اندازه م پيشنهادسازي آماده ياطالعات و اسناد الزم برا

 نند.كيمختلف چگونه عمل م يشورهاك ،شنهادهايپسازي مرحله آماده ياجزا

 

يا شناسايي و  2ازين يابيمرحله ارز يبرا( گزاران)مناقصه ياتكتدار يهاا دستگاهيآ -

 نند؟كيم رسانياطالعتشخيص نياز 

 گزارمناقصهد يبامواجه باشند،  يبرابر يهاگران بالقوه با فرصتها و مناقصهه همه بنگاهكنيا يبرا 

با بخش  يخواهد چه تعامالتيقات بازار خود ميتحق يه براكند ك اعالن يعمومصورت به

                                                 

1. Value for money 

2. Need Assessment 
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 دهد.يش ميات را افزاكتدارفرآيند  ت و انسجاميار شفافكن يباشد. ا داشته يخصوص

 يك گزاردستگاه مناقصهاد باشد، يات زكتدار يدگيچيزان پيا مين اگر مبلغ قرارداد يدر آرژانت

ل يه تماك يدهد هر شخصيروز اجازه م 10ند و حداقل كيبرخط منتشر مصورت به درخواست مشاوره را

 ياحداث و مهندس يقراردادها يل، برايد. در برزيات ارسال نماكموضوع تداردرخصوص  دارد نظر خود را

 ،ش از انتشار اسناد مناقصهيروز پ 15مكلف است  گزاردستگاه مناقصه، تر از حدّي معينمت بااليبا ق

 يعموم ين آگهيچو وان يتا ، لهستان،يليانادا، شكر، يالجزا يشورهاكدر دهد.  انجام يمشاوره عموم

 است. اجباريق بازار يتحق يدر اثنا يمشاوره از بخش خصوصأخذ  يبرا

 

 فراخوان»را منتشر و  2«برنامه زماني مناقصه»يا  1«اتكبرنامه تدار» گزارانمناقصها يآ -

 نند؟كيم رسانياطالعرا  «مناقصه

 يجاد زمان برايش رو و ايپ يهامناقصه ييشناسا يگران برابه مناقصه كمكت و يشبرد شفافيپ يبرا

ات كانجام تدار يد ملزم به انتشار برنامه خود برايبا ياتكتدار يها، دستگاهقابل قبول يشنهادهايه پيته

افت يشنهادها دريثر پكشود تا حدا رسانياطالع يعيوسطور به مناقصه يه برگزاركباشند. مهمتر آن است 

دارند.  يت در مناقصه دسترسكشر يهابه فرصت يبخش خصوصكنندگان نيه تأمكند كن يشود و تضم

 يات عمومكتدار يهانظام يابيارز يه براك ي( در روشOECD) ياقتصاد يهاياركان توسعه و همسازم

 ينترنتيدرگاه ا يبر رو فراخوان انتشارا ي ياالنتشار و سراسرريثكدر روزنامه  ينموده، انتشار آگه يطراح

 ده است.كر يتلق يرا الزام يعمومبخش مناقصات  يگانهو  يرسم

شورها چارچوب كاز  ياري، بسبخش عمومي يكترونكات الكتدار يهاجاد سامانهيبا ا

صورت به و انتشار اسناد مناقصه فقطرساني ه اطالعكاند ردهك يبازنگر يخود را به نحو يحقوق

ت يو متوسط ظرف كوچك يهاا بنگاهينترنت محدود است يه نفوذ اك يي. البته در جاهابرخط انجام شود

و اسناد  فراخوان ينترنتينار انتشار اكارتباطات برخط دارند، هنوز در  يبرقرار يابر يمحدود يو دسترس

 شود.يز استفاده ميدر روزنامه ن ير آگهينظرساني اطالع يسنت يهامناقصه از روش

 منتشرق يطر يكحداقل از ( «محدود»ر ي)غ «عموميمناقصه »هر مورد مطالعه  يدر همه اقتصادها

 ياجبار يبررس شور موردِك 77شور از ك 38در  )برنامه زماني مناقصه( اتكبرنامه تدارشود و انتشار يم

ل يمكهنوز ت يآغاز شده ولبخش عمومي  يكترونكات الكسامانه تدار يشورها اجراكاز  ياست. در تعداد

به  ينترنتياصورت به تواننديگران مرالئون مناقصهيو س يكر موزامبينظ ييشورهاكنشده است. در 

جزئيات  درخصوص يگونه اطالعاتچيمربوط ه يوندهايدر پ ينند ولكدا يپ يمناقصه دسترس فراخوان

 مناقصه وجود ندارد.

                                                 

1. Procurement Plan 

 كار رفته است.هقانون برگزاري مناقصات ب (2) ماده« ي»ر بند عنواني است كه د اين .2
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 شود؟يآن درج م «فراخوان»و  «اسناد مناقصه»ات در كتدار يديلكا عناصر يآ -

الزم است به  نند،كآگاهانه اتخاذ  يميت در مناقصه تصمكشر يگران بتوانند براه مناقصهكنيا يبرا

 يبرا گزارمناقصهه دستگاه كو بدانند  نندكرا احراز  يطيد چه شرايه باكمتوجه شوند  يسادگ

 1مناقصه فراخوانا در يد يبا ين اقالم اطالعاتيا .ندكيعمل م ييارهايچه مع براساسشنهادها يپ يابيارز

ه اطالعات ك يان باشد، مخصوصاً زمانبه آنها آس يد دسترسيد گردد و بايق 2ا در اسناد مناقصهيدرج شود 

 شود.يور فقط در اسناد مناقصه درج مكمذ

ن ييو اسناد مناقصه را تع فراخوانا قانون حداقل اطالعات يم آيه بدانكن چارچوب مهم است يدر ا

 يارهايشنهاد و معيپ يو مال يفن يهامشخصه يد حاويو اسناد مناقصه با فراخوانا يرده است و آك

 ر.يا خيشنهاد باشد يپ يابيارز

درج اطالعات  يبرا يالزام يحقوق يهاچارچوب يتانيمثل مور يشوركه كها مشخص شد يدر بررس

ط ياز اطالعات )شامل شرا يفهرستبروندي ن يو اسناد مناقصه ندارد. در مقابل قوان فراخوانخاص در 

مناقصه درج شود،  فراخواند در يهم باه كند كيشنهاد( را مشخص ميپ يابيارز يارهايو مع يو مال يفن

 هم در اسناد مناقصه.

 يدسترس يو اسناد مناقصه، به معنا فراخوانه انتشار اطالعات كن است يگر ايته قابل توجه دكن

ط يبه درج شرا ين الزاميقوان براساسو لبنان  يويمثال، در بول يست. برايهمه ن يبرابر به اطالعات برا

شورها، كن يا يمناقصه وجود ندارد. در هر دو «فراخوان»در  يابيارز يارهايمع شنهاد ويپ يو مال يفن

ها تكشر يويدر بول البتهآورند. دست به «اسناد مناقصه»ن اطالعات را از مطالعه يد ايها باتكشر

 ظرف چند يكترونكاسناد مناقصه را از درگاه المناقصه،  فراخوانتوانند بالفاصله پس از انتشار يم

صورت به در لبنان اسناد مناقصه فقطدرحالي كه  ،نندكافت )دانلود( يگان دريراصورت به قهيدق

نه اسناد مناقصه را يت هزخو پردا يد با مراجعه حضوريها باتكافت است و شريقابل در ياغذكنسخه 

اقامت  3ياتكدستگاه تدارگزار يا مناقصهدورتر از مقر  ييت در جاكشر يكاگر نند. كافت يدر

 .بر خواهد بودنهيو هززمانبر  مناقصه آوردن اسناددست به داشته باشد،

 

 شنهادهايارسال پ. 2-2

ارسال آنها را، هم از  يشنهادها و سادگيه پيبه اطالعات الزم در ضمن ته يدسترس آسانين سرفصل يا

مناقصه  فراخوانه ك يوقت ند.كيم يابيارز)عملي(  يياجرا يهاهيو هم از نظر رو ينظر الزامات قانون

 يبازه زمان يكشنهاد خود را در يد پيت باكت در مناقصه گرفت، شركم به شريتصم يتكمنتشر شد و شر

                                                 

1. Tender Notice 

2. Tender Document 

3. Procuring Entity 
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د. ينما ثباتو اسناد مناقصه را ا فراخوانط مندرج در يشراداشتن ند و كمشخص به نحو مناسب آماده 

 .آسان بسازدرا فرآيند  نيث ايتواند از چند حيشور مك يو مقررات يچارچوب قانون

گران پاسخ دهد و مشخص به سؤاالت مناقصه يبازه زمان يكند در كرا ملزم  گزارمناقصهه كنياول ا

 د.ين نمايرا تضم «همه يفرصت برابر برا»باشد تا  كهمه مشتر ين پاسخ برايا

گان اسناد يارطور به اگر يعنيسقف باشد.  يد مشخص و دارايمت اسناد مناقصه بايه قكنيدوم ا

 مت آن مشخص باشد.يست، سقف قيه نيور قابل تهكمذ

 صورتبه ت ندارد،ينترنت محدوديبه ا يه دسترسك ييشنهاد، الاقل در جاهايه ارسال پكنيسوم ا

 سر باشد.يل ميميق ايا از طريبرخط 

ند كمطالبه گران ت در مناقصه از مناقصهكشر يتواند برايار مزگه مناقصهك ينيه تضامكنيچهارم ا

ت كاهش مشاركاهد و مانع از كگران بمناقصه ياضاف يهانهيب از هزين ترتيسقف باشد و به ا يد دارايبا

 شود.

 شنهادها در نظر گرفته شود.يم و ارسال پيتنظ يبرا يه زمان مناسبكنيپنجم ا

 

 سر است؟يشنهادها ميپ يكترونكا ارسال اليآ -

است در  ياالها و خدمات گامك يعموم كها و تدارمناقصه يبرگزار يبرا يكترونكال ياستفاده از ابزارها

ابد، ييش ميافزا يفعاالن اقتصاد يمناقصه برا يهابه فرصت ين روش، دسترسي. با ايندكارآيي فرآ جهت

ارسال ابد. يياهش مكگران مناقصه يمبادله برا يهانهيشود و هزيمتر آسان ن در برابر قواعدكيتم

ه كند بلكيشنهاد را آسان مينه تنها ارسال پ يكترونكپورتال ال يكق ينهادها از طرشيپ

ه در سال ك يات عمومكتداردرخصوص  ييه اروپاياتحاد ي. راهنمادهديش ميز افزايت آن را نيامن

استفاده از  يعني، يكترونكامل الكارتباطات » 2018ه تا آخر سال كد ينمايجاب ميمنتشر شد ا 2014

و ارسال  كنندگان به مناقصهشركتدعوت اس كشامل انع فرآيند، نيدر تمام مراحل ا يكترونكال يابزارها

 «.شود يد اجباريبا هاشنهاديپ

ل شده يقاعده تبد يكشنهادها به يپ يكترونكه ارسال الكره ك يو جمهور يليش يشورهاكجز در 

 يه براكيسر است. مثالً در تريم ييهاتيدبا محدو يكترونك، مناقصه اليمورد بررس يشورهاكاست، در 

را از  هاشنهادير است پيمخ گزارش، مناقصهكدر دسترس است. در مرا سازوكارن يا ييمحصوالت دارو

ب يمناقصه منوط به تصو هايشنهادير. در لهستان ارسال برخط پيا خيند ك افتيدر يكترونكق اليطر

 يهااز دستگاه يتعداد محدود يفقط برا يكترونكه المناقصكنگ هنگ است. در گزاردستگاه مناقصه

االت يند. در اك افتيصورت برخط دررا به هاشنهاديتواند پيم ياداره دولت يكسر است و تنها يم يدولت

البته  و است يالزام هاشنهاديپبرخط  ارسالموضوع امكان  گرانمناقصههمه  يو برا يدر سطح ملمتحده 

 د.ينما يرا ط يخاصفرآيند  ملزم است ،مجاز بشود هاشنهاديارسال برخط پبه آنكه  يبرا يتكشر هر
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ل يميق ايا از طرهشنهاديه پك، اجازه داده شده است يمورد بررس يشورهاكشور از ك 17ن، در يابر عالوه

 مبادله مؤثر باشد. يهانهياهش هزكتواند در يه به نوبه خود مكارسال شود 

 

 شود؟رعايت مي شنهادهايارسال پ يبرا، (مقررل زمان )حداق يزماننصاب آيا  -

در نظر را  «كارآيي»و  «انصاف»د دو مالحظه ي، باهاشنهاديارسال پ يقبول برا قابل يم بازه زمانيدر تنظ

قبول  شنهاد قابليه پيه تهكم يشويم متوجه مينكيبه موضوع نگاه م «انصاف»ه ياز زاو يگرفت. وقت

 يرونيمشاوران ب كمكد از يشنهاد بايه پيته يبرا زمانبر است زيرا و متوسط كوچك يهابنگاه يبرا

ديگر نند و كه ينمونه ته شايدد، كننه يار را تهك هايها و نقشهبرخي مشخصات، جدولنند، كاستفاده 

 «كارآيي»نظر منظر بلند بودن زمان مطلوب است. اما از من ي. از ااقداماتي از اين دست را به انجام برسانند

 تعادلين دو مالحظه ين ايد بيران بايگمي، تصمياستگذاريبلند باشد. لذا از نظر س يليد خينبا يبازه زمان

 نند.كمناسب برقرار 

ه زمان كاز آن است  كيحا يات عمومكدر باب تدار ييه اروپاياتحاد 2014سال  يدستور راهنما

راهنما، زمان  يش قبليرايور، نسبت به وكمذ ياهنمان جهت در ريست. به هميتر نبلندتر لزوماً مناسب

 اهش داده شد.كروز  35روز به  52از  هاشنهاديارائه پ ين براكمم

شنهادها يارائه پ يو اردن قانون برا ايلمبكن، ير، بحري، تنها در الجزايمورد بررس يشورهاكدر 

 52ا و فرانسه يتاليز، در لهستان، ارو 90ا يكدر جامائكنندگان نيرده است. تأمكحداقل زمان را مشخص ن

خود  يشنهادهايروز وقت دارند پ 7تنام يو و يره، اندونزك يلند، جمهوريو در تا روز 45ل يروز، در برز

 ند.يرا ارسال نما

 

 وضع شده است؟ ياژهيمقررات و 1ت در مناقصهكن شريارائه تضم يا برايآ -

را  يجد هايشنهاديه فقط پكبخشد ينان مياطم گزاردستگاه مناقصهه به كاست  يارآمدكن ابزار يتضم

ن مقدار يد. در مورد ارزش تضميشكگران تا انتخاب برنده پا پس نخواهند رد و مناقصهك افت خواهديدر

 هايشنهاديه مانع از ارائه پكاد باشد يز يد به قدرين بايه مبلغ تضمكم يدانيوجود ندارد. فقط م يانهيبه

ه مبلغ كگران بالقوه شود. از آنجا ت مناقصهكه مانع از مشاركن حال، آن قدر باال نباشد يپوچ شود و در ع

و متوسط  كوچك يهات بنگاهكگران مانع از شرنِيدهد و تضاميش ميگران را افزانه مناقصهين، هزيتضم

 است. ييدستگاه اجرا يهااز چالش يكين ينه تضمين مبلغ بهيي، تعروايناز شود.يمناقصه مفرآيند  در

منصرف  ين است براكن را داشته باشد، آنگاه ممين مبلغ تضمييار تعياخت يياگر دستگاه اجرا

از  يش دادن شانس برنده شدن برخيت در مناقصه، و افزاكاز شركنندگان نياز تأم يردن برخك

                                                 

1. Bid Security 



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

19 

ن ياز ا يريجلوگ يقانون براند. كن يياد تعيز يلين را خيدر مناقصه، مبلغ تضمكنندگان نيتأم

از ارزش  يدرصدصورت به ند )مثالًكن يين را تعيثر مبلغ تضمكتواند حدايسوءاستفاده، م

ار كن يا متر از آن باشد.كا يمعادل آن  ينير به مطالبه تضميا قرارداد( و دستگاه مخيمعامله 

 يگذارسپرده يمبالغ الزم برا ينيبشيگران قدرت پند و به مناقصهكيار عمل دستگاه را محدود مياخت

سان يكها همه پروژه كسيه ركن است يسقف گذاشتن ا ايراده كدهد. ناگفته نماند ين را ميه تضاميو ته

ن قابل قبول را ين انواع تضاميتوان در قوانين، ميابر عالوه متر از منافع آن است.كان آن يز يست ولين

لف كاران را مزگنه آنها نمود و مناقصهيب بهكيارائه ترر به يگران را مخمناقصهد و مشخص كر

 رد.كشده  ن ارائهيرش انواع تضاميبه پذ

 ين، حداقليمبلغ تضم يه( براكير اردن، نپال و تري)نظ يمورد بررس يشورهاكشور از كتنها در چند 

 يول ن هستندناتوان ين حداقل تضميه از تأمكشود يم يسانكرد باعث حذف يكن رويشده است. ا مقرر

مبلغ  يشورها براك ديگرشود. در ين حفظ مين مبلغ تضمييتع يار عمل دستگاه برايهمچنان اخت

ن مبلغ ين ايقرارداد در نظر گرفته شده است. در بحر ياز ارزش برآورد يمعادل درصد ين سقفيتضم

 مناقصه درن يه تضماالت متحديدر ا قرارداد است. يمت برآورديا قيشنهاد يدرصد پ يكثر معادل كحدا

م يدر تصم ياديز زين تفاوت، تمايا 1.برآورد قرارداد است درصد 100هزار دالر  150 يباال يقراردادها

 ند.كيجاد ميمناقصه ا فراخواننش نشان دادن به كوا يت براكشر

 

 شنهادهايپ يابيارز. 2-3

 ديگرو  يمطابق مشخصات فن ديشنهادها بايپ يابيد شفاف باشد و ارزيباها پاكت ردنك جلسه باز 

شور به ك يان شده است. حال، اگر چارچوب حقوقيآن بجزئيات  «اسناد مناقصه»ه در كباشد  ييارهايمع

 يابيارز يچگونگدرخصوص  گزارمناقصهدستگاه ا ين خصوص روشن نباشد يدر ا يافكحد 

جه مناقصه از ينته كد ين باور خواهند رسيبه اكنندگان نيند، تأمكشنهادها شفاف عمل نيپ

ن باور، اعتماد يباشد. تداوم ا گزاره مورد نظر مناقصهكانتخاب خواهد شد  يسكو  قبل معلوم است

ت آنها كرد و از درجه مشاركخواهد زائل  را يات عمومكمناقصه و تدار هايمكانيسمبه كنندگان نيتأم

 است.كخواهد فرآيند  در

دستگاه رد و كرا جلب  يت از آنها اعتماد عموميبا تبع توانيه مكه مناسب وجود دارد يچند رو

افت يه بالفاصله پس از دركند كد مشخص يشور باك يداد. چارچوب حقوق نشانرا منصف  گزارمناقصه

د بالفاصله يا بايها پاكت ردنكجلسه باز ه كنياازجمله  شود. يد طيبافرآيندهايي  شنهادها چهيپ

                                                 

1. in the United States for contracts above $150,000, the bid security is 100% of the estimated value 

of the contract 
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. مقررات ن شودييآن تع يبرا يقيا زمان دقيدها برگزار شود شنهايپس از اتمام مهلت ارسال پ

ه چه كد مشخص باشد يرده باشد. مثالً باكان يمشخص بطور به نيزرا ها پاكت گشايشسازوكارهاي  ديبا

 د ضبط شود.ياز مباحث جلسه با يه چه بخشكنيتوانند در جلسه حضور داشته باشند و ايم يسانك

باز، فرآيند  يك يابيارزفرآيند  ايه آكند كيم يابين موضوع را ارزيا يلكطور به «شنهادهايپ يابيارز»

ن ياز بهتر يابيارزفرآيند  هكبخشد ينان ميگران اطمق به مناقصهين طريشفاف و منصفانه است و بد

 ند.كيت ميت تبعيشفاف يها و استانداردهاهيرو

 :هكند خواهد بدايند، مكيت مكه در مناقصه شرك يسك

 شد؟ خواهد گشودهها پاكت شنهادها،يپس از اتمام مهلت ارسال پ يچه زمان -

 حضور داشته باشد؟ها پاكت گشايشت هم اجازه دارد در جلسه كا خود شريآ -

 شد؟ ضبط خواهدها( )گشايش پاكتا مباحث جلسه مناقصه يآ -

 ر؟يا خيهستند  يابيته ارزيمكاند عضو ردهكن ييشنهادها را تعيپ يه مشخصات فنك يسانكا همان يآ -

 

 دارد؟ يمشخصها زمانبندي پاكت گشايش يجلسه برا يا برگزاريآ -

ا بالفاصله يها پاكت گشايشه جلسه كنند كيالزام م يمورد بررس يشورهاكاز  يمين و مقررات در نيقوان

 شود.ار انجام كن يابراي شده ا در زمان مشخصيشنهادها برگزار شود يپس از اتمام مهلت پ

هر مناقصه  يجلسه را برا يان برگزاركخ، زمان و ميلف است تاركم ييدستگاه اجرا يويدر بول

روز پس  30تواند تا يخ مين تاريا يشود وليان مشخص مكخ، زمان و ميا هم تاريند. در اسپانكمشخص 

ان جلسه ك، زمان و مخيتار يبرا يشور الزامك ي، چارچوب حقوقيشنهادها باشد. در مالزياز اتمام مهلت پ

شنهادها برگزار شود. يه جلسه بالفاصله پس از اتمام مهلت پكجاب نموده است يرده و فقط اكمشخص ن

ند كيجاب مين خصوص مبهم است و تنها اين و مقررات در ايا سوئد قوانيا، يبيا، ناميكا، جامائيدر استرال

 ن برگزار شود. كن فرصت مميه جلسه در اولك

 گزارمناقصهه دستگاه كداشته باشند  ينانيتوانند اطميها نمتكش شركو مرا امرونكان، در افغانست

 ند.كجلسه ب يبرگزار يبه زمان مشخص شده برا يند و توجهكن كين تميدر برابر قوان

 

 شوند؟يحاضر مها پاكت گشايشدر جلسه  يسانكچه  -

د اجازه حضور يندگان آنها بايا نمايگران مناقصههمه  يرقابت يهات مناقصهينان از شفافيحصول اطم يبرا

، به يمورد بررس يشورهاكثر كرا داشته باشند. در ا هاشنهاديپ يابيو ارزها پاكت گشايشدر جلسه 

شور، حضور در جلسه ك 35شود و در يشان اجازه حضور در جلسه داده ميندگان ايا نمايگران مناقصه

 است. عموم آزاد  يبراها پاكت شيگشا
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صورت به بخش عموميات كه تداركوان يره، هلند و تاك ي، جمهوريلير شينظ ييشورهاكدر 

گران برگزار بدون حضور مناقصه يكترونكال گشايشه كان وجود دارد كن اميشود، ايانجام م يكترونكال

هاي پاكت گشايشز ا يكترونكالصورت به گرانه مناقصهكان وجود دارد كن امين موارد، ايدر ا يشود. ول

ام يپ يكافت يبا در يستميسصورت به ت نمودهكه در مناقصه شرك يتكخود مطلع شوند. در هلند شر

 اركن يا يشود وليام ارسال مين پيوان هم ايشود. در تايشنهاد خود مطلع ميپ گشايشاز  يكترونكال

 شود. يار انجام نمكخودصورت به

ه كشود يباز م يار در روز و ساعتكخودصورت بهها پاكت ،ياطالعات يهاستميا به سكبا ات يليدر ش

ان يگران را در جرمناقصه ياطالعات يهاستمين سيو اسناد مناقصه گفته شده بود. هم فراخوانتر در شيپ

ه مناقصه بدون استفاده از كدهد يقانون اجازه م يليدهند. البته در شيقرار مها پاكت گشايشنشست 

ند، كيار خود استفاده مين اختياز ا گزارمناقصهه ك يانجام شود. در موارد ياطالعات يهاستميس

 تواند شخصاً در جلسه حاضر شود.يگر ممناقصه

توانند در جلسه يم يسانكه چه كنيادرخصوص  قانون يرلند، لبنان و مالزي، اكنگهنگانادا، كدر 

 ت است. كمناقصه حاضر شوند سا

 

اند، نموده ايفانقش  ين مشخصات فنييق بازار و تعيه در مرحله تحقك يا اشخاصيآ -

 ت داشته باشند؟كز مشاريشنهادها نيپ يابيتوانند در جلسه ارزيم

ه در مرحله ك يسانكگر اعضا به ينار دكد در يبا ،شنهادهايپ يابيارزفرآيند  دركارآيي  نيتضم يبرا

نيز اجازه  انداز حضور داشتهيا خدمت مورد نياال ك ين مشخصات فنييو تع يياز دستگاه اجراينتشخيص 

يا  كميتهور در كاز حضور اشخاص مذ يريه با جلوگكن است يباال ا يل ادعاي، دلدرواقع .شودحضور داده

فرآيند  ت ازياز اشخاص صاحب صالح يامل نخواهد بود و بخشك يابيم ارزيمناقصات، ت يابيون ارزيسيمك

 نار گذاشته خواهند شد.ك يابيارز

كميته اند از حضور در ات حضور داشتهكتدار يه در مراحل قبلكرا  يارمندانكن يا، قوانيو گامب يدر بروند

س يا رئيتاليه در اكن تفاوت يت وجود دارد با اين محدوديز هميا نيتالينند. در اكيمنع م يابيون ارزيسيمكيا 

ن يا يت در هر دو مرحله است. معناكه مجاز به مشاركاست  يسكا شنهادهيپ يابيون ارزيسيمككميته يا 

 ز بوده است.يشنهاد نيدرخواست پ كنندههيشنهادها خود تهياب پيه ارزكآن است  يساختار قانون

 

 قرارداد يو اجرا يواگذار. 2-4

 ر اختصاص دارد:يز يموضوعات محور يابيبه ارز يات عمومكتدار عمرن مرحله از چرخه يا

 شفاف به برنده مناقصه فرآيندي  ات دركشنهاد واصله، قرارداد تدارين پيبهتر ييپس از شناساا يآ

 ؟رسديشود و به اطالع عموم ميواگذار م
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 شان گزارش يل آن به ايا دليآاند و ه برنده مناقصه نشدهكشود يا به بازندگان اطالع داده ميآ

 شود؟يم

 بازندگان بتوانند اعتراض شود تا يه توقف در نظر گرفته مدور يكقرارداد  يش از واگذاريا پيآ

 شود؟ يدگينند و به اعتراض رسكس كخود را منع ياحتمال

 شود تا يت ميريمدبرخط  ستميس يكق يقرارداد از طر يمربوط به اجرا يهاا پرداختيآ

 بدهد؟برخط  صورتبه بتواند درخواست پرداخت را كنندهنيتأم

 ر يه تأخكنيا ايشود يمه ميفرما متحمل جرراكر در پرداخت مبالغ قرارداد، يا در صورت تأخيآ

 شود؟يمه نميمشمول جر

 

 جه مناقصه در نظر گرفته شده است؟يگران به نتاعتراض مناقصه يبرا يا دوره توقفيآ -

د خاتمه قراردا يشود و با امضايه از زمان اعالن برنده محتمل شروع مكدوره توقف  يكدر نظر گرفتن 

توانند يمناقصه دارند و م يبررس يبرا يافكگران فرصت ه مناقصهكند كيجاد مينان را اين اطميابد، اييم

ان فسخ كا اميه كت است يحائز اهم ييشورهاكن موضوع مخصوصاً در يند. اينسبت به آن اعتراض نما

 ات شود.كق روند تداريبه تعلتواند منجر ينمفرآيند  ت نسبت بهياكا شيقرارداد وجود ندارد 

ه بتوان هر كبلند باشد  ياد به اندازهي( دوره توقف باUNCITRALترال )يمطابق قواعد آنس

ات كتدارفرآيند  جهت دربي هكد آن قدر بلند باشد ينبا يد ولمناقصه را ثبت كرفرآيند  نسبت به ياعتراض

ن يصادر شده است و همچن ييه اروپايحاده در دادگاه عدالت اتك يامكاح براساسند. كجاد يخلل ا

روز در نظر  10( دوره توقف حداقل WTO) يسازمان تجارت جهان يات دولتكموافقت نامه تدار براساس

داشته باشد تا  يبه آنها همزمان يدگيه زمان اعتراض و رسكه شده است يگرفته شده است. البته توص

 جاد شود.يات اكتدارفرآيند  ن توقف دريمترك

روز  10از تر وتاهكا آن را ياند ا دوره توقف در نظر نگرفتهي يمورد بررس ياز اقتصادها يميش از نيب

در  روز است. 7روز و در نپال  8 يكزكروز، در م 4روز، در اردن  7ل ين زمان در برزياند. ادر نظر گرفته

 1.كرد فسختوان يرا م يقانونريغ يه قراردادهاكندارد؛ چرا  ياالت متحده دوره توقف ضرورتيا

 

 در نظر گرفته شده است؟ يبرنامه زمان ،اركمانيپرداخت به پ يا برايآ -

خود را انجام داده و درخواست  يتعهدات قرارداد كاال يا خدمت( كننده)تأمين يتكد شرينكفرض 

افت يد منتظر درياست. پس از ثبت درخواست، با م نمودهيتسل )كارفرما( ياتكپرداخت را به دستگاه تدار

ن درخواست يبه ا يا در مدت زمان مشخصيه آكن است يبابت خدمات ارائه شده باشد. حال سؤال ا يمبلغ

                                                 

1. can be Terminated 
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 ر؟يا خيشود يو پرداخت مربوط انجام م يدگيرس

ن شده ي، تضميات عمومكدر باب تدار ييه اروپاياتحاد 2014سال  يدر لهستان مطابق راهنما

اش را الزحمهرد خود، حقكردن عملكا مستند يار كانجام  يدور گواهروز پس از ص 30ت كه شركاست 

تواند انتظار داشته باشد در يم كنندهني، تأميمورد بررس يشورهاكشور از ك 28ند. در كيافت ميدر

روز در پرداخت  30ش از ير بيشورها تأخك يند. در مابقكافت يروز مطالباتش را در 30متر از ك يمدت

ن، يمنتظر بمانند. در آرژانت يميروز تقو 60ش از يد بيباكنندگان نيشور تأمك 19است. در  يعيطب يامر

 ييدستگاه اجرا يابودجه يهاتير محدوديرها تحت تأثيا و تونس تأخيتاليمصر، گواتماال، ا يعرب يجمهور

 ات شده است.كدار تداره عهدهكاست 

ت يملزم به رعابخش عمومي است(  فرمايي كه نماينده)كار ياتكاز اقتصادها، دستگاه تدار يدر برخ

ح يتصر ين زمانيه در مفاد قرارداد چنكني، مگر استا نشدهكنندگان نيپرداخت به تأم يخاص برا يزمان

تنام يه و وكي، نپال، صربستان، تريتاني، موريكا، هندوراس، موزامبيوادور، گامبك، ايويشده باشد. در بول

پرداخت فرآيند  نمودن ياز اقتصادها ط يدر برخ يشود. ولير مكپرداخت در قرارداد ذي زمانبند ها وفرم

و  يادارفرآيندهاي  شدن ين موضوع، طوالنيا يل اصليشد. دو دلكيروز طول م 30ش از يب

 شود.يروز پس از ارائه درخواست انجام م 45است. در سنگال پرداخت در مدت  يابودجه يهاتيمحدود

پرداخت در قرارداد درج  يبرابندي  د بخواهديت باك، شريمورد بررس يسوم از اقتصادهايكدر 

هم وجود  يپرداخت ها وجود ندارد و الزام يبرازمانبندي  به در نظر گرفتن ين اقتصادها الزامي. در اشود

فرآيند  ديباا( )كارفرم ياتكا دستگاه تدارينك. در شودن خصوص در قرارداد درج يدر ابندي  هكندارد 

 يمتعلق به جوانان، زنان و افراد دارا كنندهنيت تأمكند، البته اگر شرك يروز ط 30پرداخت را در 

 باشد. يت جسميمعلول

 

 مه دارد؟يجركنندگان نير در پرداخت به تأميا تأخيآ -

افت يتحق درها مستك، شريدر پرداخت مبالغ قرارداد يير دستگاه اجرايشورها، در صورت تأخكسوم در دو

انادا كست. در ين ير الزاميبابت تأخكنندگان نيمه به تأميشورها پرداخت جرك يدر مابق يمه هستند وليجر

ت كدر گواتماال شر ينند. ولكيافت ميار بهره دركخودطور به هاتكها، شرق افتادن پرداختيدر صورت به تعو

 رد.ينشده بهره تعلق بگ غ پرداختدرخواست بدهد تا به مبال ياتكد به دستگاه تداريبا

رفته شده است، در يپذ ياز نظر قانونكنندگان نيمه به تأميه پرداخت جرك يياز اقتصادها يميدر ن

ر ين و جزايالت يايكمرو در آ يزكمر يايو آس يياروپا يشورهاكاز  ياريشود. در بسيعمل قانون اجرا نم

ر در يمه تأخيه جركند كتواند درخواست يم نندهكنيتأم يكزكن است. در ميت چنيب وضعيارائك

ه كنند كيبه ندرت درخواست مكنندگان نيز تأمينصورت اين در ير شود. حتكپرداخت در قرارداد ذ

 پرداخت شود.  يامهين جريچن
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 يدهو گزارش يدادخواه يهاسازوكار. 3

 يهااز مؤلفه يكيامروزه به  يات عمومكتدار مناقصه وفرآيند  اعتراض به يمناسب برا سازوكار يكجاد يا

ان ياختالفات مفصل وحل ل شده است. چند دهه قبليتبد يات عمومكاصالحات در نظام تدار يديلك

د در آن زمان فقدان يده بود. شايچيامر دشوار و پ يكشورها كاز  يارينندگان و دولت در بسكنيتأم

بود.  يدگيچيو پ ين دشواريل ايات مستقل دلياكبه ش يدگيئت رسيه يكجاد يا يبرا يفن يهامهارت

به  يدگيافت و رسيدر يالزم برا يارهاكسازو ينيبشيو عدم پ ييضعف نظام قضادليل به د هميشا

اختالفات خود با دولت به فصل وحل يل براين دليها به ابود. بنگاه يات عمومكات مربوط به تدارياكش

رد. كين خصوص صادر نميرا در ا يمكزمان مشخص ح يكدر  ييه نظام قضاكند ردكيدادگاه مراجعه نم

 بود. دولتفروش به  يها برازه بنگاهياهش انگك يارآمدكن نايجه اينت

 يآمده است. براعمل به يات عمومكتدار يهادر نظام ير اصالحات قابل توجهياخ يهادر دهه

د شس يتأس يستم دادخواهيس يكاصالح شد و  يات عمومكنظام تدار 1995مثال، در لهستان در سال 

 2011ا، در سال ينكاز مراجعات مواجه شده است. در  ياندهير فزآيده و با سيت گرديه از آن پس تقوك

جاد يجاد شد. ايصادره ا يدنظر در آرايو تجد يات عمومكات مربوط به تدارياكبه ش يدگيرس يبرا يئتيه

جه آن يه نتكرد كر يانپذكرا ام انه آنيعل طرح شكايتو  انگزارمناقصه يهاهيئت، نظارت بر روين هيا

 بود.  ياتكتدار يهاشتر نظاميت بيشفاف

 يكجاد يه اكدهد، بليش ميستم و اعتماد به آن را افزاياعتبار س ينظام دادخواه يكجاد ينه تنها ا

جاد يضمانت اجرا ا يات عمومكن تداريانقو يند و براكيت ميرد را تقوكاركن يز اين دهينظام گزارش

ه اجازه ك ييهاانالكرساند. وجود يمدد م گزارمناقصهند و به رفع اشتباهات مسئوالن دستگاه كيم

ها، سوء رفتار و تعارض ها و خالف قاعدهينظمبي ،يات عمومكتدارفرآيند  االت موجود دركدهد اشيم

 دهد.يش ميرا افزا يات عمومكت تداريمشروع منافع گزارش شود اعتبار، انصاف و

 ياست. اگر دوره زمانزمانبندي  مربوط به يو دادخواه دهيگزارش يهاستميس يته در طراحكن يك

رود و ين مياز اعتراضات از ب ياريان طرح بسكوتاه باشد امك يليبه آن خ يدگيم دادخواست و رسيتقد

برد. ير سؤال ميستم را زيبودن س «منصفانه»ن موضوع يشود. اينمامكانپذير  هايدگيدقت الزم در رس

دولت و  يه براكند؛ چرا كيدار مرا خدشه «كارآيي»ش از حد زمان يشدن ب يدر مقابل، طوالن

 شود.ينه ميهزپركنندگان نيتأم

ه شود، يتعب يينظام قضا يتواند در بدنه عموميت هم مياكبه ش يدگيرس سازوكاره كن است يگر ايته دكن

 خاص خود را دارد. يهانهيمنافع و هز يكه هر كشود  يطراح يات عمومكتدار يبرا يتواند اختصاصيهم م

 ؛يدهو گزارش يدادخواه يهاسازوكار: در دسترس بودن زيمپردامين بخش به سه محور يدر ادامه ا

 .)نهايي( نظرديتجد يدگيرسفرآيند  و نخستين يدگيرسفرآيند 
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 دهيت و گزارشياكش يهاسازوكاربه  يدسترس. 3-1

 :شودمي يابير ارزين محور موضوعات زيدر ا

 يافك يبه ابزارها صالحيذ يدگيمرجع رس يك نزدل كمش يكطرح  يبالقوه براكنندگان نيا تأميآ

 دارند؟ يدسترس

ه كدانند يا ميالً آدارند؟ مث يه دسترسيوائكم شيفرصت تقد يابيارز يبرا يافكا آنها به اطالعات يآ

 ند؟يرا درج نما ينند و در دادخواست خود چه مطالبكت ياكد شيبا يسكبه چه 

شوند( يل مكين منظور تشيه به اك يمختلف يهائتي)ه يدگين مراجع رسيتوانند از بيا آنها ميآ

 نند؟كرا انتخاب  يكي

ارمندان دستگاه كمات جانبدارانه يسوء رفتارها و تصم يگزارش دادن و افشا يا ابزار الزم برايآ

 وجود دارد؟ گزارمناقصه

انه يجويبا اقدامات تالف كنندهنيه تأمكوجود دارد  ينيتضم دهيا در صورت گزارشيآ

 رو نشود؟روب

 

 چيست؟ )شكواييه( م دادخواستيتقد يبرا( خواهانشاكي ) يش رويپ يهانهيگز -

عمل داشته باشد. اگر  يآزاد يتا حد يدگيب مرجع رسد در انتخايت دارد )خواهان( باياكه شك يطرف

اد يباشد به احتمال ز يم دادخواست به ويت ملزم به تقدكو شر باشد گزارمناقصهخود  يدگيمرجع رس

وجود داشته  مراجعه يبرا يگرينه ديد گزينخواهد شد. لذا با يدگيسته رسيبه اعتراض او به نحو شا

 2.يرلند و انگلستان به دادگاه عاليند و در اكرجوع  1يناف ملياق استد به اتيت باكباشد. در لهستان شر

ت ياكتواند شيداشته باشد، باز هم م يگرياگر خواهان حق انتخاب د يشورها حتكاز  يدر برخ

 يكت خود را به ياكن افراد معترض معموالً شيراكود. در ايمطرح نما گزارمناقصهخود را در دستگاه 

ن مانع از يا ينند ولكيم ميات( تقدياكبه ش يدگيون رسيسيمكا يون ضد انحصار يسيمكمرجع ثالث )

دستگاه طرح دعوا وجود دارد:  ينه براياالت متحده سه گزيست. در اين گزارمناقصهطرح آن در دستگاه 

 يوشود( و دادگاه دعايم مراجعهشتر به آن يه بكدر سطح فدرال ) 3دولت يي، اداره پاسخگوگزارمناقصه

 4.فدرال
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توانند ينفع هستند، ميات ذكه خود در موضوع تدارك گزاردستگاه مناقصهارمندان كا يآ -

 ل باشند؟يات دخكتدارفرآيند  در

د در برنده يل هستند نبايگران دخمناقصه يشنهادهايپ يه خود در بررسك گزاردستگاه مناقصه ياعضا

د بالفاصله از يوجود داشته باشد، فرد با ين نفعيند. اگر چننفع باشيبالقوه ذكنندگان نياز تأم يكيشدن 

 و گزاردستگاه مناقصهاستقالل صورت اين ريه در غكخارج شود؛ چرا  يات عمومكتدار عمرچرخه 

 شود.يمدار خدشه آن يطرفبي

ات ن و مقرريا قوانيا تانزاني، سنگاپور ينگو، اندونزكدمكراتيك  يجان، جمهوريآذربا يشورهاكدر 

ن تعارض يه به چنك ييشورهاكشوند. در يشنهادها نميپ يابيون ارزيسيمكدر ذينفع  مانع از حضور فرد

در باب  يشود و گزارش يبررس يرسمصورت به ه موضوعكد توان تصور كريامعان نظر دارند، م 1يمنافع

ذينفع  ارمندانكز ه گزارش تعارض منافع ايه پس از تهكيد. در ترشوارائه  يتعارض منافع احتمال

ن موضوع يا يمسئول بررس ياتهيمكسند. ين باب بنويدر ا ياهيروز دفاع 10شود ظرف يدرخواست م

نار كن گزارش الزاماً به يا يشود وليه ميه گزارش تعارض منافع تهكني، با ايعنيماه است.  سهدر مدت 

 شود.ينم يمنتهذينفع  رفتن فرد

 

 د؟شويت مينند حماكيالت را گزارش مكه مشك يارمندانكاز ا يآ -

دهند يه سوء رفتارها را گزارش مك يارمندانكه كن است يا دهيستم گزارشيرد سكاركجنبه مهم در  يك

 يزه افراد برايت نشوند، انگيانه حمايجوين افراد در برابر اقدامات تالفيرند. اگر ايت قرار گيمورد حما

 ستم است. يس يين رفتن پاسخگويجه بالفصل آن از بيه نتكد روين ميستم از بيبا س ياركهم

چ نوع يشور هك 11شود و تنها در يت ميدهندگان حمااز گزارش يقيشورها به طركشتر يدر ب

دليل به اند،ردهكه سوء رفتارها را گزارش ك يارمندانكتوان ياز اقتصادها نم يوجود ندارد. در برخ يتيحما

ه خود متهم كسپرد  يارمند ارشدكرد او را به كعمل يابيتوان ارزيا نميا( يالً در استرالد )مثافشا اخراج كر

ا حقوق و يافشا گرفت دليل به پست او را ارتقاي يتوان جلويا نمي( يليگزارش او بوده است )مثالً در ش

مقابله » يشور براك 15، در يمورد بررس يشورهاكان ين(. در ميراكواهش داد )مثالً در اكدستمزد او را 

 .اندگرفتهدر نظر  ييهامجازات« به مثل

 

 نخستين يدگيرسفرآيند  .3-2

ل كيا در دادگاه تشي، يواحد ادار يك، در گزاردستگاه مناقصهتواند در خود يم نخستين يدگيئت رسيه

ند و در ك يدگيرسدهند تا به اعتراضات يفرصت م گزاردستگاه مناقصهشورها ابتدا به خود كشود. اغلب 
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ع و با يرا سر يدگيتواند رسيم گزاردستگاه مناقصه، درواقع ند.كل را حل كان خودش مشكصورت ام

 يريگميطرفانه تصميتواند با استقالل و بيه دستگاه نمكه آن است ين رويم انجام دهد اما نقص اكنه يهز

 باشد.ار خواهان يد به اختيبا يدگيند. البته انتخاب مرجع رسك

ت و ياكبه ش يدگيرس يزمان الزم برا ،شود يات عمومكق تداريت خواهان منجر به تعلياكاگر ش

ه كن در نظر گرفته شود يمع يدوره زمان يكد يتوقف با يشود. برايجاد ميردن راه احقاق حق اكدا يپ

ات را با مانع كه تداركبلند ) يليات فراهم نشود( و نه خياكبه ش يدگيان رسكه امكوتاه باشد )ك يلينه خ

الزم زمان  ،موضوع يدگيچيپ براساسدارند و  يشترياز اقتصادها انعطاف ب يد(. برخيمواجه نما ياساس

رند يگيدر نظر م يشتريت در دادگاه مطرح شده باشد زمان بياكنند. مثالً اگر شكين مييتعرا توقف  يبرا

 است.تر يها طوالندادگاه يدگيرسفرآيند  هكچرا 

شود، به يه دنبال مك ياركدارد به نوع راه يات بستگياكنش به شكدر وا يحقوققواعد توقف 

 ياات در چه مرحلهكم دادخواست، تداريه در زمان تقدكنيشود و به ايانتخاب م يدگيرس يه براك يمرجع

د به يه باكن باشد بلگرات از مناقصهياكافت شيد منوط به دريش از انتخاب برنده توقف نبايقرار دارد. پ

 يا قرارداد نفعيه در مناقصه كنند كگران بالقوه باز باشد، البته اگر آنها بتوانند ثابت همه مناقصه يرو

اجازه به چالش دهندگان نهايي( قطعي )پيشنهادگران د به مناقصهين برنده، فقط باييدارند. اما پس از تع

پوچ قرار  يهاتياكات در معرض شكتدارفرآيند صورت ناي ريه در غكدن مناقصه داده شود؛ چرا يشك

 ر خواهد شد.يپذبيخواهد گرفت و آس

ارآمد كو نا يطوالنفرآيند  يكل به يتواند تبديق شود، انعقاد قرارداد ميت منجر به تعلياكاگر ش

ن دوره توقف ردكرند، محدود يپذيق را در فاز پس از انعقاد قرارداد ميه تعلك ييشورهاكشود. لذا در 

بخش  اتكتدارفرآيند  درگران مناقصه از ين است برخكممصورت اين ريت است. در غيار حائز اهميبس

نه دادگاه و يهزنند. كق از دور خارج ينند و رقبا را با ترساندن از توقف و تعلك يتراشالكاش يعموم

 ه شود.هوديات پوچ و بياكتواند مانع از ثبت شيمه ميا جري يگذارسپرده

م ياجازه تقد يسكپردازد: چه ين دست مياز ا يموضوعات يابيبه ارز نخستين يدگيرس يندفرآ

افت يدر يل مراحل الزم براكست و يم دادخواست چيتقد يدر دسترس برا يهادادخواست دارد؟ روش

 يبرا يسازوكار يمورد بررس يشورهاكباً همه يتقرست؟ يچ نخستين يدگيئت رسيم هكح

 ات دارند.ياكبه ش نخستين يدگيرس

 

( تعليق تداركات در صورت طرح يك شكايت)ت است و دوره توقف ياكمجاز به ش يسكچه  -

 چقدر است؟

ن و يند. لذا قوانكات را مختل كل نظام تداركتواند يت مياكش يكافت يار در صورت دركق خوديتعل
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ق ينند. تعلكر مواجه يرا با تأخفرآيند  تياكش ه افراد با توسل به ابزاركد مانع از آن شود يم باكمقررات حا

ند و مدت كت ياكحق دارد ش يسكند چه كيه مشخص مك يگريوند بخورد با قواعد ديد پيار باكخود

 ق چقدر است.يتعل

تواند طرح يه بخواهد مكس كوادور، مجارستان، مغولستان، صربستان، توگو، و اروگوئه هر كدر بوتسوانا، ا

ق يه تعلكنيا با ايا و زامبيزستان، پرو، تانزانيقرق يا، جمهورينكدر  يق درآورد. ولير را به تعلاكند و كدعوا 

 رده باشند.كت كه در مناقصه شركنند كتوانند طرح دعوا يم يسانكتنها  يوجود دارد ول 1اركخود

ئت يص هيسر است، آن هم به تشخيم 2ق تنها با صدور دستور توقف موقتيشتر اقتصادها تعليدر ب

 يبرا ييهاو ضرورت كنندهل قانعيه دالكجه برسد ين نتين است به اكمم يدگيئت رسي. هيدگيرس

ص دهد و قرارداد را يات را به نفع دولت تشخكتدارفرآيند  ه ادامهكنيا ايقرارداد وجود دارد  يواگذار

 د.يش از جلب نظر معترضان واگذار نمايپ

 

 چقدر است؟ يصدور رأ يبرا يدگيئت رسيه يت زمانيمحدود -

از  يتواند پاسخيت )دادخواست( مياكم شيپس از تقد يه خواهان چه زمانكنند كن مشخص يد قوانيبا

ا، يبيانمار، ناميرلند، اردن، لبنان، مي، اكنگهنگا، يشور استرالك 12ند. در كافت يدر يدگيئت رسيه

 در نظر گرفته نشده است. يت زمانيدودم محكصدور ح يلند و انگلستان برايوزلند، سوئد، تايهلند، ن

ت كم ساكصدور ح يبازه زماندرخصوص  وزلند، سوئد و انگلستانيا، هلند، نين در استرالياگر چه قوان

ن يثر زمان در اكئت مطلع شوند. حدايم هيروز از تصم 30ها انتظار دارند ظرف تكشر درواقع است، اما

در  ياند ولردهكن ييرا صراحتاً تع ين بازه زمانيقتصادها قوانر ايروز است. در مقابل، در سا 90شورها ك

ن يچن يكزكو م يليم صادر شود. مثالً در شكشد تا حكا چند سال طول بين است چند ماه كعمل مم

به دستگاه  گزاردستگاه مناقصه يكم از كوجود ندارد و صدور ح يقانون يت زمانيانمار محدودياست. در م

 گر متفاوت است.يد

 

 دنظريدر مرحله تجد يدگيرسفرآيند  .3-3

 يمرجع مستقل برا يكد به يمناقصه و انتخاب برنده با يمعترض به نحوه برگزار يهاطرف

خود  نخستين كنندهيدگياگر رسداشته باشند، مخصوصاً  يناف( دسترسي)است يخواهدنظريتجد

 ييپاسخگو يبرا يعالمتتواند يناف ميباشد. وجود مرجع مستقل جهت است گزارمناقصه

ات را كتدارفرآيند  بر است ونهين حال توسل به آن هزيدر ع يول باشد يات عمومكستم تداريس
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 نه،يم و تا چه حد به زمان و هزيوزن بده ييد به دقت و پاسخگويه تا چه حد باكنيند. اكيتر ميطوالن

 ندارد. يه پاسخ قطعكاست اي مسئله

 ينه برايردن هزكحداقل  ينه را داشته باشد. برايها، زمان و هزهيحداقل رود يناف باياست يندفرآ

 ان درخواستيرا در جر گزارمناقصهناف يند بهتر است خود مرجع استكيدنظر ميه اقدام به تجدك يسك

 قرار دهد.تجديدنظر 

گر چه از را بداند. اتجديدنظر  يت زمان صدور رأكه شركت مناسب است يو شفافكارآيي  از نظر

در آن تجديدنظر  يه صدور رأك يستميف نشده است اما سيه تعرين رويبه اسم بهتر يزيث زمان چيح

 يهانهيهزدليل به تكرد مطلوب را ندارد و احتماالً شركاركه كانجامد مشخص است يبه طول م يليخ

 ند.كيمصرفنظر  نافياد از استيز يو زمان يپول

 

 چقدر است؟ نخستينئت يه يناف( از رأي)است يدنظرخواهيتجد يهانهيهز -

 يهابنگاه يخوب است، مخصوصاً برا يه عمليرو يك اكيش يناف براينه استيصفر بودن هز يا حتيم ك

دارند، ثبت درخواست تجديدنظر  يبرا ياهيه روك ياقتصاد 71درصد از  51و متوسط. در  كوچك

ا بسته به ارزش قرارداد يثابت است،  يا مبلغيناف ينه استيهزر اقتصادها يندارد. در سا يانهيناف هزياست

 ر است.يشود متغيانتخاب م يدگيرس يه براك يا مرجعي

 االت متحده درخواستيا ايره ك ي، هلند، سوئد، جمهوريكزك، فرانسه، ميليل، شيا، برزيدر استرال

ل پرداخت كياناً به ويه احك ياالهكوالندارد، مگر حق يانهيهز نخستين يدگيئت رسيه ياز رأتجديدنظر 

ن دو تا شش هزار يب يانهيا، بسته به ارزش قرارداد، هزيتاليدر اتجديدنظر  شود. در مقابل، درخواستيم

 دالر دارد.

 

 شود؟يدنظر( منتشر ميه )تجديثانو يدگيئت رسيه يا رأيآ -

 نينند. اكيم يرا الزامتجديدنظر  يشار آراه انتكدارند  ينيقوان يمورد بررس ياز اقتصادها يميباً نيتقر

ل، يشود. در برزيبرخط منتشر مصورت به ربط يا دادگاه ذي ييق پورتال دستگاه اجراياغلب از طرآرا 

اگر چه قانون روش  يويشود. در بوليس مكز منعين 1يق روزنامه رسميمات از طريهندوراس و پرو تصم

استفاده آرا  انتشار يبرا ييدستگاه قضا يئت عموميو و هياخبار، راد ند، ازكيرا مشخص نمآرا  انتشار

 شود.يمنتشر نمتجديدنظر  يقا آرايفرآ يه صحرايواقع در حاش يشورهاكشتر يشود. در بيم
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 بنديجمع

معامالت گوناگون، شامل خريد انواع كاال يا خدمت )اعم از خدمات مشاوره و انواع پيمانكاري( بخش 

ها در اقتصاد كشورها، اين معامالت و خريدها است. با توجه به نقش دولتههاي دولتاپذير فعاليتنجدايي

 ارزيابي اقتصادهاي جهان است. هاي مهماز سنجه

و جايگاه خود را در مقياس  ندتداركات عمومي خود را ارزيابي كن سازوكارهاي براي آنكه كشورها بتوانند

انك جهاني از سال ند، بهاي ديگري بايد برداربراي بهبود بيشتر چه گامكه  ندو بفهم ندجهاني بشناس

در اين مسير به طراحي ده است. كردر كشورهاي مختلف « ارزيابي تداركات عمومي»اقدام به  2014

تداركات عمومي  اتبرگزاري مناقصفرآيند  ارزيابي منظورههايي بيك نماگر جديد پرداخته كه داراي مؤلفه

كشور دنيا سنجش شد و در  11در  نماگراين  2014است. در سال  مناقصاتفرآيند  ان اعتراض بهو امك

كشور دنيا انجام شد. در سال جاري ميالدي اين نماگر براي  77اين كار براي  2016و  2015هاي سال

ت حكمراني ايران سنجش و گزارش خواهد شد. اين نماگر اطالعاتي براي ارزيابي كيفيازجمله  كشور 189

كننده دهد و مهمترين مالحظه در توسعه اين نماگر، نگريستن به موضوع از ديد هر تأمينها ارائه ميدولت

طور خاص درك موانع حضور وي در معامالت دولتي و ارزيابي اعتمادش به سيستم تداركات بالقوه و به

اعم از كشور نهادهاي عمومي  مل همهه دولت در اين ادبيات، شاكرد ك البته بايد توجه عمومي است.

و نهادهاي عمومي قضائيه  قوه نهادهاي زيرمجموعه ،دولتيهاي شركت ها، مؤسسات عمومي،وزارتخانه

 .ستهاشهرداري مانندغيردولتي 

 زير طراحي شده است. محوردو  براساسدر اين چارچوب تداركات عمومي سنجش 

 اصلي: مرحله يا مؤلفه ت عمومي با چهارمحور چرخه عمر تداركا .1

 كند.مي گزار پيش از دريافت پيشنهادها اجراشامل تمام اقداماتي كه مناقصه پيشنهاد: سازيآماده -

 كند.گيري ميكه آساني تسليم پيشنهادها را اندازه تسليم پيشنهاد: -

 ارزيابي پيشنهادها باز، منصفانه و شفاف است؟فرآيند  كه آيا ارزيابي پيشنهادها: -

اند گراني كه برنده نشدهشود و آيا مناقصهكه آيا قرارداد شفاف واگذار مي واگذاري و اجراي قراردادها: -

 شوند؟گزار مطلع ميبه نحو مقتضي از تصميم مناقصه

دهي كه آساني اعتراض و گزارش رفتارهاي نادرست و هاي دادخواهي و گزارشمحور سازوكار .2

 هاي زير است:شامل مؤلفه ،سنجدتعارض منافع را مي

 دهي.هاي شكايت و گزارشدر دسترس بودن سازوكار -

 كند.أخذ  يند رسيدگي نخستين كه معترض بايد طي كند تا نظر هيئت رسيدگي نخستين رافرآ -

 درخواستتجديدنظر  تواند در برابر يك هيئتكه آيا معترض )شاكي( مي فرآيند تجديدنظر: -

 بدهد؟تجديدنظر 
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شفافيت قوانين و مقررات  دهد كهشده نشان مي هاي يادمؤلفهبراساس  شور جهانك 77بررسي 

« اجرا»در تداركات عمومي ميان  اينبر عالوه .تداركات عمومي هنوز با وضعيت بهينه فاصله زيادي دارد

شكاف قابل توجهي وجود دارد و حتي در مواردي كه مقررات مدرن و شفاف هستند، نيز « مقررات»و 

مشاهده  شدهاجرا و مقررات وضعي تداركات عمومي منطبق بر مقررات نيست و فاصله زيادي بين اجرا

فرآيند  هاي مبادله )نظير هزينه استخدام مشاور حقوقي يا تأمين تضامين( درهزينهازجمله  .شودمي

ر بازدارنده بسيا ،كوچك و متوسطهاي شركت ها مخصوصاً برايتداركات عمومي زياد است و اين هزينه

بسيار روشني در استفاده از ابزارهاي  ضرورتو جهتگيري  در تداركات عمومي سرانجام اينكه است.

 .شودمشاهده ميدر سراسر جهان الكترونيك 

تشكيل فرآيند  با توجه به آنكه ايران نيز در آستانه ورود به اين ارزيابي است شايان توجه است كه

 ،براي برگزاري مناقصات اما. ه استمتداول مناقصباسابقه و سازوكار  معامالت در بخش عمومي داراي

ترين عنوان جديدبه در جريان است كه قانون برگزاري مناقصاتدر كشور هاي متعدد و متنوعي رويه

. كندطراحي و تدوين  را براي آن يمنسجم و كارآمد است سازوكارهاي كردهقانون اين حوزه سعي

 ،فروش به دولت جهانينماگر  گانههاي هفت، با مؤلفهقانون برگزاري مناقصاتدر  قررممكانيسم مناقصات 

ي ايران از اين حيث در سطح جهان بهبود سازگار است و در صورت تمركز و توجه به اين قانون رتبه

 .كننداقدام ميخواهد يافت. كشورهاي ديگر نيز همزمان به بهبود شرايط خود 

مراحل تهيه پيشنهاد، ارسال پيشنهاد، ارزيابي بهبود عبارتند از محور نخست  در اقدامهاي زمينه

 )شكايت( امكان اعتراض فرآيند، كليدي سنجش محور. دومين پيشنهاد و انعقاد قرارداد و اجراي آن

 «قانون برگزاري مناقصات»طي  ،براي نخستين بار در نظم حقوقي كشور كه استبه نتايج مناقصه نسبت 

دولت است. البته اقدامات اجرايي  شدهتأسيس  (رسيدگي به شكايات اساسنامهمتمم آن )قانون ن قانوو 

نيز كامالً ضرورت دارد. بخشي از « مقررات»و « اجرا»ميان نظارت مجلس براي رفع شكاف و و پيگيري 

 اين عهمناقصات الكترونيك است. مجمو برگزاريمشترك براي در گرو بسترسازي نيز شكاف اين رفع 

فرهنگي و آموزشي ديد كه اداري و البته چندوجهي فني، حقوقي،  عنوان يك پروژهرا بايد به اقدامات

 آموزش و ترويج مفاهيم و فرهنگ مناقصات شفاف، رقابتي و قابلهمين اي از آن در گرو بخش عمده

 شود.گ محسوب ميبزر گام نخست اين پروژه ،اصالح قوانين و مقرراتو اعتراض است و تصويب 
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  هاوستيپ

 يات عمومكتدار يهاستميبه س دهيازيامت يارهايروش و مع

از داده يامت يها و مقرراتهيفقط به رو يجهان ك، گروه بانيات عمومكتدار يهاستميبه س يازدهيدر امت

 يهاهمه مؤلفه يبرا يازدهيند. در امتكيم يآنها را خوب تلق يات عمومكتدار يه جامعه جهانكاست 

شده بندي ت دستهيوضع 5ازها به يها، امتمؤلفهسان در نظر گرفته شده است. در سطح يكوزن  ،مؤثر

از ين امتيشتريب 100-81ن و يمترك 20. صفر تا 100-81و  80-61؛ 60-41؛ 40-21؛ 20است: صفر تا 

ا مقررات خوب. يه ينظر به روبودن اقتصاد مورد  يكنزد يعنياز هم ين امتيشتريشود. بيمحسوب م

رفته يخوب و اصول پذ يهاهيبا توجه به رو يه اقتصاد مورد بررسكن معناست ياز هم به اين امتيمترك

ه در گزارش ك يير محورهايتواند در جهت بهبود انجام دهد. در جداول زيم ياديز يارهاكشده 

ه ك يانهير اطالعات زميرفته است. ساقرار گ يابيمورد ارز 2016سال « يات عمومكتدار يزنكمح»

 گزارش شده است. bpp.worldbank.orgبه آدرس  يجهان كت بانيشده است در سا يآورجمع

 

  

http://www.bbp.worldbank.org/
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 اتكتدار عمرچرخه . 1جدول 

 فيرد
ردن كآماده 

 شنهادهايپ
 شنهادهايپ يابيارز شنهادهايارسال پ

 ياجرا و يواگذار

 قراردادها

1 

الزام به انتشار برنامه 

 اتكتدار

 )برنامه زماني مناقصه(

به  عموميرش مناقصه يپذ

 اتكتدار يعنوان روش اصل

توانند در يم يسانكچه 

ها پاكت گشايشجلسه 

 حاضر شوند

مناقصه  يانتشار واگذار

 برنده مناقصه( ي)معرف

2 

انتشار  يهاروش

 اتكبرنامه تدار

 ماني مناقصه()برنامه ز

پورتال  يك كارگيريبه

 يكترونكات الكتدار

الزام به ضبط جلسه 

 هاپاكت گشايش

جه مناقصه به يابالغ نت

 بازندگان

3 
 يبرا رسانياطالع

 ازين تشخيص مرحله

 يبه دستورها يدسترس

ق پورتال يراهنما از طر

 اتكتدار

شنهادها يپ يابيالزام به ارز

 يارهايمع براساسفقط 

 شده ناعال يابيارز

ت شناختن حق يبه رسم

و اعتراض  يپرسشگر

 بازندگان مناقصه

4 

 ييهافهرست مؤلفه

در ه الزم است ك

مناقصه درج  فراخوان

 شود

به  گزاردستگاه مناقصهاجبار 

استاندارد  يهااستفاده از فرم

 مناقصه

ارمندان مسئول كت يممنوع

ه ياز و تهين يابيارز

از حضور در  يمشخصات فن

 هاپاكت گشايشه جلس

در نظر گرفته شده  يبازه زمان

 قرارداد يتوقف در امضا يبرا

5 

 ييهافهرست مؤلفه

ه الزم است در اسناد ك

 مناقصه درج شود

 يبرا گزاردستگاه مناقصهالزام 

و  يمل يارجاع به استانداردها

در اسناد  يصنعت يالمللنيا بي

 مناقصه

 

ه دستگاه ك يبازه زمان

پرداخت به  در ياتكتدار

ت يد رعايباكنندگان نيتأم

 ندك

6 
 يهافراخوانانتشار 

 مناقصه

ت شناختن حق يبه رسم

طرح  يگران برامناقصه

دستگاه پرسش از 

 گزارمناقصه

 

افت يه در عمل درك يزمان

دستگاه  يهايپرداخت

 شدكيطول م ياتكتدار

7 

 يزمان الزم برا

به اسناد  رسيدست

 مناقصه

 يه از ابزارهاان استفادكام

ارسال  يبرا يكترونكال

 شنهادهايپ

 

به  گزاردستگاه مناقصهالزام 

مه در صورت يپرداخت جر

ر در پرداخت به يتأخ

 نندگانكنيتأم

8 

 يهانهيهز

به اسناد  رسيدست

 مناقصه

زمان  يكدر نظر گرفتن 

ارسال  يحداقل برا

 شنهادهايپ

 
درخواست  يريانپذكام

 پرداخت برخط يك يبرا

9 

به اسناد  يدسترس

ق يمناقصه از طر

پورتال مخصوص 

 مناقصات

ن مناقصه و يفرم تضام

 ارسال آنها
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 يو دادخواه دهيگزارش يهاسازوكار. 2جدول 

 يو دادخواه دهيگزارش يهاسازوكاربه  يدسترس فيرد
 يدگيرس يندفرآ

 نخستين

 يدگيرس يندفرآ

تجديدنظر 

 *ناف(ي)است

1 
گران را مناقصه يط دادخواهيشرا هك يحقوق يهاچارچوب

 اندردهكمشخص 

توانند يه مك يسانك

 ياقدام به دادخواه

 نندكت( ياك)ش

 درخواست يندفرآ

 يدر رأتجديدنظر 

 يدگيئت رسيه

 نخستين

2 
ق ياز طر يبه قواعد و مقررات ناظر بر دادخواه يدسترس

 ت دولتيت مورد حمايساوب يك

توانند يه مك يسانك

 يرنده و واگذارانتخاب ب

قرارداد را به چالش 

 شندكب

 اعالن درخواست

دستگاه به تجديدنظر 

 گزارمناقصه

 يدگيانتخاب مرجع رسدرخصوص  ار خواهانياخت 3

 كيه شاكنياثبات ا

ط ي( شرامعترض)

 را دارد يدادخواه

 يت زمانيمحدود

در  يصدور رأ يبرا

 نظرديئت تجديه

4 
ت مورد يساوب يكق يان ثبت دادخواست از طركام

 ت دولتيحما

در دسترس  يهاروش

 شكايتثبت  يبرا

احقاق حق  يهاروش

جبران  يهاا روشي)

 خسارت(

5 
اختالفات مربوط فصل وحل يه براك يمختلف يهاسازوكار

 قابل استفاده است يات عمومكبه تدار

به  كيشا يدسترس

فرآيند  ه درك يشواهد

قابل استناد  يدگيرس

 است

 يانتشار آرا

 نظرديتجد

6 

ارمندان كه در صورت وجود تعارض منافع، كنيالزام به ا

ات كتدارفرآيند  ت دركاز مشار گزاردستگاه مناقصهنفع يذ

ار كن يت نباشند و از ايردن آن صاحب صالحك ييو اجرا

 نار گذاشته شوند.كفرآيند  ا ازيا معاف شوند يمنع 

ت واصله به ياكش ماعال

 گزاردستگاه مناقصه
 

 ردن سوء رفتارهاكالزام به گزارش  7
ئت يه يانتشار رأ

 نخستين يدگيرس
 

8 

دهند يه سوء رفتارها را گزارش مك يارمندانكاز  يبانيپشت

 دهيان گزارشكت از آنها در برابر مقابله به مثل: اميو حما

 ناشناسصورت به

 يبرا يت زمانيمحدود

ئت يدر ه يصدور رأ

 نخستين

 

9 

دهند يه سوء رفتارها را گزارش مك يمنداناركاز  يبانيپشت

ان محرمانه كت از آنها در برابر مقابله به مثل: اميو حما

 دهندگاننمودن گزارش حسب درخواست گزارش يتلق

احقاق حق  يهاروش

جبران  يهاا روشي)

 خسارت(

 

10 

دهند يه سوء رفتارها را گزارش مك يارمندانكاز  يبانيپشت

ان مجازات در كدر برابر مقابله به مثل: ام ت از آنهايو حما

 شوديه مقابله به مثل انجام مك يموارد

  

 از داده نشده است. يشان، امتاربرد محدودكدليل به نظر،ديتجد يدگيرسفرآيند  يهامؤلفهبه  *

  



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

35 

 و مآخذ منابع

1. OECD (2010); "Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS)"; 

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/45181522.pdf.  

2. UNCTAD (2014); "Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on 

Public Procurement"; http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-

procurement-2011/Guide-Enactment-Model-Law-Procurement-e.pdf.  

3. UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (2013); "Guidebook on 

anti-corruption in public procurement and the management of public finance"; 

http://www.unodc.org/documents/Guidebook_on_anti-

corruption_in_public_procurement_and_the_management_of_ 

public_finance.pdf. 

4. World Bank Group (2015); "Benchmarking Public Procurement 2015: Pilot 

report assessing public procurement Systems in 10 Economies"; Washington, 

DC: World Bank. 
5. World Bank Group (2016); "Benchmarking Public Procurement 2016: 

Assessing Public Procurement Systems in 77 Economies"; Washington, DC: 

World Bank, doi: 10. 1596/ 978-1-4648-0276-8. License: Creative Commons 

Attribution CC BY 3.0 IGO.  
  

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/45181522.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement-2011/Guide-Enactment-Model-Law-Procurement-e.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement-2011/Guide-Enactment-Model-Law-Procurement-e.pdf
http://www.unodc.org/documents/Guidebook_on_anti-corruption_in_public_procurement_and_the_management_of_%20public_finance.pdf
http://www.unodc.org/documents/Guidebook_on_anti-corruption_in_public_procurement_and_the_management_of_%20public_finance.pdf
http://www.unodc.org/documents/Guidebook_on_anti-corruption_in_public_procurement_and_the_management_of_%20public_finance.pdf


 

 

 

 

 اهمركز ژپوهش ارششناسنامه گز
 مجلس شوراي اسالمي

 15257 :شماره مسلسل

 معرفي نماگر سهولت معامله با دولت ارزيابي فرآيند تداركات عمومي عنوان گزارش:
 

 

 

 (بودجهگروه اقتصاد بخش عمومي )مطالعات  :نام دفتر

 اقدمعلي نصيري تهيه و تدوين:

 شهرام حالج ناظر علمي:

 ي اقتصاديهامعاونت پژوهشمتقاضي: 

 سيدامير سياح، مالميرياحمد مركز: تخصصي انويراستار

 

 

 

 :هاي كليديواژه

 تداركات عمومي .1

 شفافيت .2

 كارآيي .3

 هزينه مبادله .4

 كاروكسب .5

 بانك جهاني  .6

 كاروانجام كسب .7

 نماگر معامله با دولت .8

 

 

 

 22/10/1395 تاريخ انتشار:

 
 

 


