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 مقدمه

 انجام يرتجاريغ يها زهيانگ خود و با يازهاين نيتأم يبرا يدولت يها دستگاه كه يتداركات
 و كاال ديخر در يعموم يها نهيهزسهم . شود يمياد  »يدولت تداركات « با عنوان،دهند يم

، شناخت رواين  از. است تياهم داراي رانيا يمل در اقتصاد يدولت يها دستگاهخدمات توسط 
 اجرايي آن به يك ضرورت تبديل شده يها نامه نييآهرچه بيشتر قانون برگزاري مناقصات و 

 حمايتي يها استيسكشورها و ميان اختالفات عميق واسطة  نيز به يالملل نيبدر سطح . است
از ،  بر مستثناساختن خريدهاي دولتي از نظام كلي تجارت جهانيها آن غالب، تمايل ها دولت

 آزادسازي در بازار تداركات دولتي را رفته رفته ها دولتاما .  بود استوارجمله اصل رفتار ملي
 عمومي ةنام موافقتدر . )76: 1387ترابي، (ند د در اين زمينه روي آوريساز قاعدهنيز پذيرفتند و به 
 خريدهاي دولتي صراحتاً از شمول تعهدات مندرج در گات 1)گات (1947تعرفه و تجارت 

 راجع ةنام موافقتين نخست، از اين رو .)Loras Otoe & Hendrik Quandt, 2012: 4( خارج شدند
 گمان يب و )60: 1385 شيروي،( در دور توكيو به تصويب رسيد 1979در سال به خريدهاي دولتي 

 موجود در يها تيمحدوداما به دليل . تداركات دولتي داشت ةعرصمهمي در آزادسازي  گام
 ،1994 اعضاي سازمان در مذاكرات دور اروگوئه در سال ،)Gabilondo, 2003: 6( نامه موافقت
در . )26: 1386فاتح، (دند كرتداركات دولتي منعقد  ةزمين را در 2 ميان چند طرفيا نامه موافقت

تداركات دولتي سازمان تجارت جهاني مورد  ةكميت تداركات دولتي در ةنام موافقت ،2012سال 
 3 ماده و چهار پيوست22كه شامل يد انجام اصالحي ةنام موافقتمجدد قرار گرفت و به  ةمذاكر

 نبودبه دليل  اما. دش االجرا الزم 2014 آوريل 6 دو سال بعد از انجام مذاكرات در  و4باشد يم
 خود را 5 ميان چند طرفنامه موافقتدر سطح كنفرانس وزيران، اين موضوع در قالب اتفاق آرا 
 ةنام موافقت البته اختياري بودن الحاق به .)Loras Otoe & Hendrik Quandt, 2012: 3-4( نشان داد

، اند درآمده تنها در خصوص اعضاي سابق گات كه به عضويت سازمان تجارت جهاني ،مزبور
سازمان تجارت جهاني به آن سيس أت در مورد ساير كشورها كه پس از .موضوعيت دارد

، به استكشورهاي عضو  تماميالحاق كه مستلزم اجماع يند افر، با توجه به وندنديپ يم
 تعهدي ، در هنگام عضويت از اعضاي جديد، عضو سازمانةافتي توسعهدرخواست كشورهاي 

ي االبته اين تعهد به معن. شود يم دريافت گفته شيپ ةنام موافقتمذاكرات الحاق به آغاز مبني بر 
 شود يممذاكرات  ةنتيج بودن بخش تيرضاتعهد به الحاق نيست و معموالً الحاق مشروط به 

 ةنسخ ، مثال؛ برايده استشمدرنيزه ثري ؤم به طور نامه موافقت متن از طرفي، .)81: 1387 ترابي،(
                                                            

1. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
2. Plurilateral 
3  . Annex 
4. https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm#revisedGPA 
5. Plurilateral agreement 
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 رود يم شمار بهزار مهم تجارت الكترونيك  يك اب، تداركات دولتيةنام موافقت 2014
)Anderson & Müller, 2017: 3-4 ( نقش مهمي در حكمراني تواند يم فوق نامه موافقت نيزو 

 كار سازمان تجارت جهاني در اين زمينه نيز عموماً با ارزش و با اهداف د كهكن ايفا 1خوب
  .)Anderson, 2007: 3( مهم هماهنگي دارد يالملل نيب اسنادساير 

مناقصات « كارشناسي ارشد ةنام انيپا به توان يم ، در اين زمينهشده انجاماز جمله كارهاي 
دكتر . دكر سيد مقداد ترابي اشاره »الملل نيبدولتي در حقوق ايران و حقوق تجارت 

ناظر بر  ةنام موافقتقانون برگزاري مناقصات با  ةمقايس« ةمقالعبدالحسين شيروي نيز در 
اين دو نظام حقوقي به صورت كلي  ةمقايس به ،»ي دولتي در سازمان تجارت جهانيخريدها

معامالت دولتي در پرتو  ةزمينارزيابي قوانين و مقررات ايران در « ةمقال. پرداخته است
آقاي علي فاتح و كتاب  ةنوشت ،» تداركات دولتي سازمان تجارت جهانيةنام موافقت

 از ديگر ، از انتشارات خرسندي نيز» سازمان تجارت جهاني تداركات دولتي درةنام موافقت«
برگزاري يند افر، الزامات شكلي گفته شيپ از تحقيقات كي چيهاما در .  استشده انجامكارهاي 
تحقيقات  تمامي در ،كه نياافزون بر .  به طور جدي و خاص بررسي نشده است،مناقصات

 ةنام موافقت ،2014 در حالي كه در سال ؛ده استش بررسي 1994 ةنام موافقت ،شده انجام
 .شد انجامتداركات دولتي اصالح و تغييراتي در آن 

 سازمان تجارت جهاني و يدولتتداركات  ةنام موافقت به وستنيپ يبرا يآمادگ ، رونيااز 
 به كشورمان الحاق هدفمند يبرا از تالش ريناپذ ييجدا يبخش ،الحاق به آن پيامدهاي يبررس

 و نيقوانتطبيقي  ةمطالع مقاله به نيا راستا، نيادر . رود يم شمار بهارت جهاني سازمان تج
الزامات شكلي  ةزمينسازمان تجارت جهاني در  ةمربوط با ضوابط رانيا نظام حقوقي يها هيرو
 الحاق به سازمان تجارت يراستا در ييها هيتوص ،انيپابرگزاري مناقصات پرداخته و در يند افر

 ةماد »ب «در سطح صنعت نفت نيز، حسب بند. شود يم ارائه يدولت يدهايخر ةزحوجهاني در 
 اجرايي آن در قراردادهاي يها نامه نييآ قانون برگزاري مناقصات، رعايت قانون مزبور و 1

 بخشنامه يا دستورالعملي به صورت ، است و چنانچه در موضوع مطروحهآور الزاممنعقده 
اشاره خواهد شد بدان   در متن مقاله به صورت گذرا،دوشب اختصاصي در صنعت نفت مصو

  نفتييها پروژه موارد مندرج در قوانين و مقررات فوق كه با ماهيت ،و از سوي ديگر
 .دش، بيان خواهد انجامد يم ندارد و به بروز مشكالتي نيز يخوان هم

 
 
 
  

                                                            
1. Good Governance 
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  مفهوم مناقصه . 1
پيشنهادي براي عرضه يا فروش  «: است چنين تعريف شده»مناقصه« ،در فرهنگ لغت آكسفورد

نيز مناقصه را چنين تادان  برخي اس.)Oxford Law Dictionary, 2003: 426(» كاال يا خدمات
 اشيا و كاالهاي مورد نياز خواهد يم دولت ،مناقصه ترتيبي است كه در آن«: اند كردهتعريف 

مناقصه  .)322: 1383، اطبايي مؤتمنيطب( »خود را به نحوي تحصيل كند كه به حداقل قيمت تمام شود
مين أتيندي است رقابتي براي افر «: چنين تعريف شده است،در قانون برگزاري مناقصات

 كه يگر مناقصهكه در آن تعهدات موضوع معامله به ) طبق اسناد مناقصه( كيفيت مورد نظر
زبور نسبت به تعريف م .1»شود يمكمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار 

رقابتي دانسته و اينكه يند افر مناقصه را است؛ زيرا تر جامع، اند داده ارائه دانان حقوقتعاريفي كه 
 ،ده است كه اين مهمبسنده نكر به موضوع كمترين قيمت پيشنهادي ،صرفاً در معيار واگذاري

يندي افرمناقصه ، باالبا توجه به تعاريف . شود يم برداشت »كمترين قيمت متناسب «از عبارت
 مراحل مزبور به صورت تطبيقي در دو ،است كه از مراحلي تشكيل يافته است كه در اين مقاله

 .رديگ يمنظام حقوقي فوق مورد بررسي قرار 

 
  )تداركات دولتي (برگزاري مناقصاتيند افر. 2
  2منابع ماليتأمين  .1. 2

 از ،اين مراحل. ده استشناقصات بيان ميند افر قانون برگزاري مناقصات، مراحل 9 ةمادحسب 
 و »الف «مالي به قدري اهميت دارد كه بندمين أتموضوع . شود يمآغاز منابع مالي مين أ تةمرحل

 منابع مالي و ينيب شيپ قانون برگزاري مناقصات به اين مهم توجه داشته و اينكه 10 ةماد »ب«
 صراحت در اسناد و مدارك مناقصه تعهدات براي انجام معامله بايد بهخير أتضمان  ةنحو

از برگزاري مناقصه به آن توجه  پيش بايد است ونظر  مورداما آنچه در اينجا .  گرددينيب شيپ
 و نييتع « عبارت است ازتشخيص. استاعتبار براي پروژه مين أتتشخيص و  ة مرحل،دكر

 ياجرا به لين يبرا ها آن انجام اي ليتحص كه ييها پرداخت ريسا و خدمات و كاالانتخاب 
كه حسب است اعتبار مين أتموضوع ديگر، . 3» استيضرور يياجرا يها دستگاه يها برنامه
 از يقسمت اياختصاص دادن تمام  «: قانون محاسبات عمومي چنين تعريف شده است18 ةماد

                                                            
 . قانون برگزاري مناقصات2مادة » الف«بند .  1

در صورتي كه براساس گواهي خالف «: دارد يم قانون محاسبات عمومي است كه مقرر 93عدم تأمين مالي از مصاديق مادة . 2
 زائد بر ها آن از طرف مجازت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رييس مؤسسة دولتي يا مقامات واقع ذيحساب نسب

اعتبار مصوب و يا برخالف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضا شود، هريك از اين تخلفات در حكم تصرف 
 .»ي در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شدرقانونيغ

 .1366 قانون محاسبات عمومي مصوب 17ة ماد. 3
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  دستگاه،1يا هيسرما ةبودج در صورت استفاده از ،از طرفي. »نيمع ةنيهز يبرااعتبار مصوب 
 ؛ برايددريافت كناعتبار بايد مجوزهاي الزم را در اين خصوص مين أتبر  افزون ،گزار مناقصه
 بايد مجوز ،پروژهانجام  براي يا هيسرما ةبودج در صنعت نفت در صورت استفاده از ،مثال

طرح موضوع در كميسيون مناقصات جهت اخذ براي  تلفيقي شركت نيز يزير برنامهمديريت 
 ي امر،اعتبار براي انجام تداركات دولتيمين أت ينيب شيپ .كميسيون ارائه گردداين مجوز از 

توسط اعضاي سازمان تجارت  شده انجام، اين مهم در تداركات دولتي از اين رو. بديهي است
  .استجهاني نيز مورد توجه 

  
   تعيين نوع مناقصه .2.2

گزاري مناقصات در خصوص  قانون بر11 ةماد »ب « و»الف « بند،در نظام حقوقي ايران
نظر  موردآنچه در اين قسمت . گفته است سخن انجام معامالت متوسط و كوچك يها روش
تشريفات  ةكلي مناقصه به معناي اخص كه .است تعيين نوع مناقصه در معامالت بزرگ است،

. ، در خصوص معامالت بزرگ صادق استرديگ يمرا دربر مقرر در قانون برگزاري مناقصات 
 تقسيم مناقصات ، تداركات دولتي سازمان تجارت جهانيةنام موافقت نظام حقوقي ايران و در

در نظام حقوقي .  با عناوين مختلفي قابل مشاهده استگران مناقصهاز جهت روش دعوت 
  . يمهست 3محدود ةمناقصو  2عمومي ةمناقص شاهد ،ايران، از اين منظر

 مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطالع  فراخوان،اي عمومي است كه در آن مناقصه
 ةمناقص به جاي ، تداركات دولتي سازمان تجارت جهانيةنام موافقتدر . رسد گران مي مناقصه

 تداركات دولتي سازمان، در تعريف ةنام موافقتدر .  استفاده شده است4باز ةمناقصعمومي از 
 امكان ، در صورت تمايل و خدماتكاال ةكنند نيتأم هر ، بر طبق آنكه دارد يمباز مقرر  ةمناقص
  .  مناقصه را داردشنهاديپ ةارائ مناقصه و نديفرا در شركت
گزارش توجيهي  ستيبايواحد متقاضي ، آناز برگزاري  پيشاي محدود است كه   مناقصهاما
 و شرايط اضطراري دار تيصالح گران مناقصه بازرگاني، محدود بودن -  داليل فني، مانندخود

. گرددييد أت گزار مناقصهد و اين گزارش بايد توسط باالترين مقام دستگاه كنزارش درج را در گ
 انجامدار  گران صالحيت نامه براي مناقصه محدود از طريق ارسال دعوت ةمناقصفراخوان در 

با مناقصات گزينشي  ، محدودةبه جاي مناقص ،در نظام حقوقي سازمان تجارت جهاني .شود يم
 از تنها شماري ، بر طبق آنكه شود يم گفته يمناقصات كه به آن دسته از مي هسترو روبه

                                                            
1. Capital budgeting 
2. Open Bidding 
3. Limited Bidding 
4. Open procedure 
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 ةمناقص شنهاديپ توانند يم، شود يم دعوت ها آناز   در مناقصهشركت يبرا كه يكنندگان نيتأم
  . ندكن ميتسلخود را 
 مناقصات را به است، از منظر مراحل بررسي ،نظام حقوقي ايرانويژة  ديگر كه يبند ميتقس

  يا مرحله كياي  مناقصه. ده استكر تقسيم 2اي دومرحله  و1يا مرحله كيروش مناقصات دو 
 نياز ، مناقصات از در اين نوع. بازرگاني پيشنهادها نباشد- است كه در آن نيازي به ارزيابي فني

 يحداقلمشخصات  و اين شود يم برطرفمشخصات حداقلي از كاال يا خدمات  ةارائدستگاه با 
بودن و حتي ممكن نموجود به دست بيايد و يا به علت سادگي و پيچيده  معيارهاياز  تواند يم

 ،در اين مناقصه. تسلط به دست آيداست با تكرار آن خريد، به كف مشخصات فني مورد نظر 
 است كه به يا دومرحلهاي  ديگر، مناقصه سوي از .كمترين قيمت پيشنهادي مالك است

  .  بازرگاني پيشنهادها الزم باشد- ني، بررسي فارزگ مناقصهتشخيص 
، در هر دو نظام مورد مطالعه با عناوين مختلف و باال رقابتي يها روشبر  افزون

 از دو ،در نظام حقوقي ايران. يمهست شاهد روش غيررقابتي در تداركات دولتي ،ييها تفاوت
 ياد »اري مناقصهعدم الزام به برگز« و »ترك تشريفات مناقصه «عناوين باروش غيررقابتي 

در .  قانون برگزاري مناقصات را به خود اختصاص داده است29 و 28، 27 كه مواد شود يم
  قانون11ة سطح صنعت نفت در خصوص ترك تشريفات در ميادين مشترك نفتي، موضوع ماد

ديگر مزبور، خود پژوهشي  ةماد با توجه به ابهام مطروحه در ،وظايف و اختيارات وزارت نفت
 مربوط به اكتشاف، توسعه، توليد، تعمير يها طرحدر اين ماده، واگذاري و اجراي . طلبد يمرا 
 معامالت ةنام نييآبا رعايت و وزير نفت ييد أت ميادين مشترك نفت و گاز را با داشت نگهو 

در اين ماده . ده استكر امستثن از شمول قانون برگزاري مناقصات ،شركت ملي نفت ايران
 ، مثال؛ برايگردد يبرمواگذاري يند افروزير نفت به كدام قسمت از ييد أتكه  يستمشخص ن

 مشمول ،وزيرييد أتمشترك به دليل اهميت آن با ميادين قراردادهاي منعقده در  تماميآيا 
وزير، ييد أت در ابتداي امر و با ،به عبارتي. شوند يم معامالت شركت ملي نفت ايران ةنام نييآ

 ،معامالتوزير به تعيين نوع ييد أت يا گردد يم ا قانون برگزاري مناقصات مستثنقرارداد از شمول
 معامالت مذكور اشاره ةنام نييآعمومي، محدود يا ترك تشريفات مندرج در  ةمناقصاز جمله 

 قانون وظايف 11ة  قراردادهاي منطبق با ماد اين است كه،شود يم ديدهآنچه در عمل  اما. دارد
 تداركات ةنام موافقت در. شود يمرت نفت، به صورت ترك تشريفات انجام ت وزااو اختيار

 در نظام »عدم الزام به برگزاري مناقصه«موارد مندرج در  گاهي ،دولتي سازمان تجارت جهاني
محدود به آن نوع از  ةمناقص. دهد يم خود را نشان ،» محدودةمناقص «حقوقي ايران در

                                                            
1. Single Stage Bidding 
2. Two-Stage Bidding  
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 تداركاتانجام  به منظور ،داريخر يدولت يها دستگاه ، آن بر طبقكه شود يم گفته يمناقصات
 ةمناقص. كنند يم برقرار ارتباط و خدمات كاال كنندگان نيتأمبا به صورت جداگانه  خود ،يدولت

 13ة  در مادكه رود يم شمار به يدولت تداركات روش نيتر رانهيگ سهل ،محدود در واقع
  1. شده است شناختهتيرسم به يدولت ديخر ةنام موافقت

 حتي يك گام فراتر گذاشته و روش تكميلي مذاكره را با نامه موافقت ،كه نيا افزون بر
مذاكره براي نهاد تداركاتي  ةزمينده است كه بر اين اساس، در دو حالت كر ينيب شيپشرايطي 

 قصد خود ،2در صورتي كه نهاد تداركاتي در آگهي تداركات مورد نظر) الف: گردد يمفراهم 
 روشن شده انجام يها يابيارزدر شرايطي كه براساس  )؛ بدكنراي انجام مذاكرات را بيان ب

 از منظر معيار ارزيابي خاص كه در آگهي تداركات مورد نظر و يا مناقصهشود كه هيچ پيشنهاد 
   3.ديآ ينم شمار به پيشنهاد نيتر مطلوب روشن به طور ،يا اسناد مناقصه مشخص شده است

  
  
  

                                                            
 :در صورت حصول شرايط ذيل، مشروط به اينكه شرايط اسناد مناقصه به طور اساسي تغيير نكرده باشند) الف. ۱ 

ي منطبق بر ا مناقصههيچ . 2ي درخواست مشاركت نداشته است؛ ا كننده عرضهي ارسال نشده و يا هيچ ا مناقصههيچ پيشنهاد . 1
 شده ارسالي ها مناقصه. 4ي واجد شرايط مشاركت نباشد؛ ا كننده عرضههيچ . 3الزامات اساسي اسناد مناقصه ارسال نشده است؛ 

  . اند بودهبا تباني همراه 
 اي و يبردار نسخه حق ا ياختراع حق رينظي، انحصار به منظور حفاظت از حقوق اي يهنر آثار تداركي برا كهي مواقعدر ) ب
 ا ينهيگز چيهة خاص صورت گرفته و كنند نيتأم كي، عرضة محصوالت و خدمات، تنها توسط يفن ليدال رقابت به ابيغدر 
 ي وجود نداشته باشد؛ منطق نيگزيجا

 به ا موجود يساتيتأس اي قطعات محصوالت، خدمات ينيگزيجا به قصد هياولة كنند نيتأمي توسط اضافي ها ليتحوي برا) پ
ية ته موجب خواهد شد تا دستگاه مجبور به كننده نيتأم رييتغ كه موجود ساتيتأس اعنوان توسعة محصوالت، خدمات ي

 خدمات موجود از قبل وجود ندارد؛ ا يزاتيتجه با ها آني نيگزيجا امكان كهي شود خدمات ا يزاتيتجه

 براي نهاد تداركاتي ايجاد شده است، تهية ريناپذ ينيب شيپمادامي كه بنا به داليل كامالً اضطراري كه در اثر رويدادهاي ) ت
   نباشد؛ريپذ امكانكاالها يا خدمات در زمان مقرر با استفاده از مناقصة عمومي يا مناقصة گزينشي 

 ؛شوند يمي داريخر هياول از بازار محصوالت هكيي كاالهاي برا) ث

ي قرارداد راستا و در انيجر براساس سفارش آن در كهي را عيبد خدمات ا محصول يا يك دستگاه نمونه و يكهي مواقعدر ) ج
الت از ي اين محصوبعد تداركات در توان ينميي، قراردادها نيچن ليتكمپس از . كنند يم هيتهي مطالعاتي، شيآزماي، قاتيتحق

  مناقصة محدود استفاده كرد؛
در زمينة خريدهايي كه تحت شرايط سودآور استثنايي كه صرفاً در مدت بسيار كوتاه، بنا به دليل تأمين غيرمعمول، مانند ) چ

  ؛اند شدهي يا ورشكستگي انجام ده امانتانحالل، 
ي سازگار با اصول ا وهيش مسابقة مزبور با كهط  شرنيا، با شوند يمي واگذار طراح به برندة مسابقة كهيي قراردادها) ح

 كي يداور تابع كهي ا مسابقه نيچن در تيصالح واجد كنندگان نيتأم شركت در مورد انتشار، فراخوان ژهيو به، نامه موافقت
  .، برگزار شده باشدباشد يمي قرارداد به برندگان واگذار منصفة مستقل جهت أتيه

2. Notice of Intended Procurement 
3. See revised text, Article 12. 
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  اسناد مناقصه ةتهيگهي و  آ.3. 2
گام بعدي، انجام مقدمات الزم براي اجراي تعهدات موضوع مناقصه، تهيه و تصويب مطالعات، 

آن به كميسيون مناقصات  ةارائ پيش از فراخوان و جلسه صورت ةتهي، فهرست مقادير و ها نقشه
 چنين تعريف شده نفراخوا ارزيابي كيفي، ةنام نييآ 2ة  ماد»الف « بندء چهارمحسب جز. است
بعد از . »شود يم رسانده گران مناقصه به اطالع نامه دعوتسندي كه به صورت آگهي يا  «:است
 كه شود يممدارك مربوطه به كميسيون، متن فراخوان با مجوز كميسيون مناقصه منتشر  ةارائ

. است نامه دعوتمحدود به صورت  ةمناقصعمومي به صورت آگهي و در  ةمناقصفراخوان در 
مدارك مورد نياز به دستگاه  ةارائ نسبت به تكميل و ،فراخوان ةمشاهد پس از كنندگان شركت
 را بررسي و شده ارائه اسناد ،عمومي ةمناقصدستگاه مربوطه در . كنند يم اقدام گزار مناقصه

 تماميتوزيع  برايصالحيت را به كميسيون مناقصه معرفي و مجوز الزم را اشخاص داراي 
اسناد مناقصه بايد به طور . شود يم و مجوز توزيع اسناد صادر كند يم دريافت مناقصه اسناد

 متقاضيان بايد پس از دريافت اسناد، .1شرايط توزيع گردد داراي داوطلبان ميان تمامييكسان 
 در مناقصات شده ينيب شيپرا تكميل و مدارك مورد نياز را پيوست و در موعد مقرر  ها آنمفاد 

اما در سازمان . تحويل دهند گزار مناقصه دستگاه بهكه نبايد كمتر از ده روز باشد، داخلي 
  .  گامي فراتر نهاده شده است،كه ذكر آن خواهد رفت چنانهم ،تجارت جهاني

 تداركات دولتي سازمان تجارت جهاني، نهاد تداركاتي بايد براي تداركات ةنام موافقتدر 
 يها رسانهدر روزنامه يا  را 2گهي تداركات مورد نظر آ، مذكورةنام موافقتتحت پوشش 

  كه در آگهي مشخص شدهيزمان مدت پايان تا  بايدكم دستو اين آگهي  كندمنتشر الكترونيكي 
ديگر، در سازمان تجارت جهاني در هر  سوياز .  توسط عموم مردم قابل دسترسي باشداست،

 يها تيسا مرتبط و يا يها روزنامهر  كه دشوند يم نهادهاي تداركاتي تشويق ،سال مالي
 تداركاتي آتي يها برنامه مربوط به يها يآگه، نامه موافقت سومالكترونيكي مندرج در پيوست 

 گفته شيپ انتشار آگهي ،پس. ندكن منتشر »3شده يزير برنامهآگهي تداركات «عنوان  باخود را 
 انتشار آگهي تداركات مورد نظر را  موضوع تداركات و تاريخ نهايي، و اين آگهي4الزامي نيست

، كند يم را اعالم ها سازمان كه مناقصات آتي شده يزير برنامهآگهي تداركات . كند يمبيان 
 ةمناقص با آگاهي بيشتر در گر مناقصه توانمند گردد و گران مناقصه موجب جذب تواند يم

  .   نشده استينيب شيپاما اين نوع آگهي در نظام حقوقي ايران . كند يممربوطه شركت 

                                                            
 . قانون برگزاري مناقصات14مادة » الف«بند . 1

2. Notice of Intended Procurement 
3. Notice of Planned Procurement  
4. See revised text, Article 7:4 Procuring entities are encouraged to publish in the appropriate 
paper or electronic medium listed in Appendix III as early as possible in each fiscal year a 
notice regarding their future procurement plans. 
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 تا حدودي به نظام حقوقي ايران ،اسناد و مدارك مناقصه در سازمان تجارت ةتهيمراحل 
مدارك مورد نياز اقدام              ةارائ به تكميل و كنندگان شركتپس از چاپ آگهي، . داردشباهت 

.  قرار دهددار تيصالح كنندگان شركت و نهاد تداركاتي بايد اسناد مناقصه را در اختيار كنند يم
ماهيت و گستردگي  ، مانند ماهيت و پيچيدگي تداركات،نهاد تداركاتي با لحاظ عواملي

 از ابزارهاي الكترونيكي، براي  نكردندر صورت استفاده ،شده ينيب شيپقراردادهاي فرعي 
در  رانياز  مورد زمان مدتبايد داخل كشور،  نيز خارج از كشور و يا مناقصه هايپيشنهادارسال 
 خود را براي مشاركت آماده و ارسال يها درخواست قرار دهد تا بتوانند كنندگان شركتاختيار 

 يكسان باشد كه كنندگان مشاركت تمامي زماني همراه با تمديدها بايد براي يها بازهاين . ندكن
يير  تغ، مشهوديها تفاوت يكي از .1استاين خود حاكي از اصل عدم تبعيض در مناقصات 

 كه استزمان ارسال پيشنهاد با توجه به پيچيدگي و استفاده از ابزارهاي الكترونيكي و غيره 
عد فني و  با توجه به ب،در بخش نفت و گاز ژهيو به ،است اين مهم در نظام حقوقي ايران بهتر

ن  و سازمايالملل نيب الزم است همانند مقررات ،از طرفي.  مورد توجه باشد،پيچيدگي موضوع
 يكي از داليل ؛ زيرامناقصات برداشته شود كردنبه سمت الكترونيكي  ييها گام تجارت جهاني،
 اين ، تداركات دولتي با توجه به اهميت سرعت در خريدهاي دولتيةنام موافقتسودمند بودن 

 ,Anderson( شود يم شمرده يك ابزار مهم تجارت الكترونيك ، فوقةنام موافقتاست كه 

Müller, 2017: 3-4(.  
  

  ارزيابي كيفي. 4. 2
ارزيابي كيفي پيمانكاران و  ةمرحلدر نظام حقوقي ايران، بعد از تحويل اسناد در موعد مقرر، 

 بازرگاني - فني ةكميت يا به تشخيص وي توسط گزار مناقصه توسط دستگاه كنندگان نيتأم
 انجام 5/7/1385صوب  قانون برگزاري مناقصات م12ة  ماد»ج « اجرايي بندةنام نييآبراساس 

 منظور از ارزيابي كيفي عبارت است ،قانون برگزاري مناقصات 2ة ماد »ه «حسب بند. شود يم
 يا به تشخيص وي توسط گزار مناقصه كه از سوي گران مناقصهارزيابي توان انجام تعهدات  «:از

 قانون 12ة ماد »ج« ارزيابي كيفي موضوع بند ةنام نييآ. »شود يم بازرگاني انجام -فني ةكميت
كاال مين أ تنيز مربوط به كارهاي پيمانكاري و گران مناقصهبرگزاري مناقصات، در ارزيابي كيفي 

  . شود يماستفاده 
  
  
  

                                                            
1. See revised text, Article 11. 
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  معيارهاي ارزيابي كيفي پيمانكار .1. 4. 2
 شامل تجربه و دانش در راستاي موضوع ،حداقل معيارهاي ارزيابي كيفي در كارهاي پيمانكاري

كار  ةزمين در رشته و شده انجامپيمانكار به تعداد و نوع كارهاي مشابه  ةتجربرزيابي مناقصه، ا
 كه چهار كار شود يم حداكثر امتياز در صورتي احراز .1شود يمدر پنج سال گذشته تعيين 

يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار اجرا شده باشد و در صورت  برابرمشابه با حجم 
 مبلغ برآورد مناقصه بيش از يكصد برابر چنانچه. ابدي يممتياز تجربه نيز كاهش كاهش مقادير، ا

  .دكر تعداد و حجم كارهاي واجد امتياز را كمتر تعيين توان يممبلغ معامالت متوسط باشد، 
ه منظور ب. ، از جملة معيارهاستسن سابقه در كارهاي قبلي در راستاي موضوع مناقصهح
استعالم ارزيابي در  قرار گرفتن هنگامبه ه در كارهاي قبلي پيمانكار، امتياز حسن سابقتعيين 

 يها دستگاهدر  آگاهاختيار متقاضيان، اطالعات حداكثر پنج سال گذشته شامل نشاني و مقام 
 از ،نام و نشاني دستگاه نظارت در آن قراردادهانيز كارفرمايي، موضوع و مبلغ قراردادها و 

 بازرگاني يا مدير طرح از كارفرمايان قبلي - فني ةكميت. شود يم دريافتمتقاضيان 
  . كند يم پروژه استعالم يبند زمانخصوص كيفيت كار، كفايت كادر فني و   دركنندگان شركت

ارزيابي  «: استدهشدر ارزيابي توان مالي پيمانكاران مقرر . استمعيار ديگر، توان مالي 
حداكثر زماني  .»شود يمكثر پنج سال گذشته تعيين توان مالي پيمانكاران براساس اطالعات حدا

 مناقصه را معيار ارزيابي قرار ة مبلغ برآوردشدگزار مناقصه كه شود يمامتياز توان مالي احراز 
 پنجاه برابر ماليات متوسط ساليانه كه پيمانكار پرداخت كرده ،دهد و هرگاه در پنج سال گذشته

مين أ تةبيم هفتاد برابر ،ا هرگاه در پنج سال گذشتهاز مبلغ برآورد مناقصه بيشتر باشد ي
 سه ، از مبلغ برآورد مناقصه بيشتر باشد و يا در پنج سال گذشتهالحساب يعلاجتماعي قطعي يا 

 يها ييداراپيمانكار از مبلغ برآورد مناقصه بيشتر باشد يا پنج برابر  ةساليانبرابر درآمد ناخالص 
 از مبلغ برآورد مناقصه بيشتر باشد، پيمانكار حداكثر امتياز ،شته پيمانكار در پنج سال گذ2ثابت

 و در صورت نبود بس استبراي كسب امتياز پيمانكار  بااليكي از موارد . كند يمرا كسب 
مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ سسات ؤماز بانك يا ييد أتشرايط فوق، در صورت اخذ 

 با توجه به شرايط ها نسبتاين . گردد يمر امتياز حداكث داراي پيمانكار ،موضوع مناقصه
 روز بهوزيران ت أهي كشور و تصويب يزير برنامه با پيشنهاد سازمان مديريت و ،اقتصادي

 .شود يم

 ، بيش از بيست برابر نصاب معامالت متوسط باشدها آندر كارهاي پيمانكاري كه برآورد 
 زير نيز ضروري است و اين معيارها شامل ، حداقل معيارهايگفته شيپبر معيارهاي  افزون
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 و ها نيماشحداقل مين أت در صورت ،توان تجهيزاتي كه اخص از توان مالي پيمانكار است
 ةضابط. گردد يم حداكثر امتياز توان تجهيزاتي براي پيمانكار حاصل ،تجهيزات مورد نياز پروژه

جهيزات خاص نيز مالكيت پيمانكار در صورت نياز به ت. است گزار مناقصه ةعهداين معيار بر 
 و بس است گزار مناقصهمعتبر به  ةاجارسند  ةارائبر تجهيزات خاص مورد نياز نيست و صرف 

 پيمانكاران است كه حداقل معيارهاي مورد نياز، كفايت يزير برنامه توان فني و ،معيار ديگر
 گزارش شناخت، سازمان هچنانچ. است و كنترل پروژه يزير برنامهكاركنان كليدي و توان 

 و گردد يم، معيار كفايت كاركنان دولتي حاصل ددهخاصي را براي اجراي پروژه پيشنهاد 
 كه در سوابق شود يم و كنترل پروژه نيز در صورتي احراز يزير برنامهحداكثر امتياز مربوط به 

ت وجود داشته موجه تا تحويل موقناخير أتبدون  هپروژپيمانكار، حداقل دو  ةگذشتسال  پنج
   .)176- 173: 1392اسماعيلي هريسي، ( باشد

 دارايپيمانكاران  رو،  اينازظرفيت كاري پيمانكاران در ارزيابي كيفي بسيار اهميت دارد و 
 ، و تشخيص صالحيت پيمانكارانيبند طبقه ةنام نييآكه اين مهم در هستند ظرفيت مشخصي 

 و اصالحات بعدي آن 11/12/1381ورخ  ه م23251ت /48013 ةشمار ةنام بيتصوموضوع 
 براساس گزارش گزار مناقصهتعيين ظرفيت كاري پيمانكار از طرف . ده استشتعيين 

 مناقصات براساس پايه و يرسان اطالع و اطالعات موجود در پايگاه ملي گر مناقصهخوداظهاري 
ست اقدام ضروري پيمانكاري، توان مالي، تجهيزاتي و تداركاتي و تعداد كارهاي در د ةرشت

 روز به مناقصات يرسان اطالع اين است كه پايگاه ملي ،است كه البته ايراد مهم در اين زمينه
به دست  و تعيين دقيق و صددرصدي از ظرفيت پيمانكار با مراجعه به اين پايگاه يستن
 درصد 25 در صورتي مجاز است كه ارجاع كار تا ،ارجاع كار فراتر از ظرفيت پيمانكار. ديآ ينم

. دبرس بازرگاني - فني ةييد كميتأ تبهباالتر از ظرفيت كاري پيمانكار باشد كه اين امر بايستي 
 توسط »حد نصاب معامالت«حداكثر ظرفيت مجاز ريالي پيمانكاران نيز هر سال پس از ابالغ 

به منظور تشخيص ظرفيت  .1شود يم روز بهوزيران به صورت الكترونيكي و خودكار ت أهي
 پيمانكاري سه ماه پس از انعقاد يها شركت، بايد گزار مناقصه يها دستگاهمانكاران توسط پي

 2)ساجات(جامع هوشمند تشخيص صالحيت عوامل نظام فني و اجرايي  ةسامانقرارداد، به 
به منظور همچنين . ندكنمراجعه و نسبت به ثبت مشخصات و اطالعات قرارداد خود اقدام 

  .ندكن درجآزادسازي ظرفيت بايد پس از اتمام قرارداد نيز موضوع را در سامانه مذكور 
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  كنندگان نيتأممعيارهاي ارزيابي كيفي  .2 .4. 2
 كاال تا كنند يم قبول تعهد ،كاالمين أتكه براي هستند  اشخاص حقيقي و حقوقي كنندگان نيتأم

  . ندكنا عرضه يرا توليد 
 شامل ارزيابي مشتريان قبلي و ،كنندگان نيتأمهاي ارزيابي كيفي براي حداقل معيار

 يا كنندگان نيتأمكه اين مهم نيز براساس كسب اطالعات از مشتريان اين است  ينام خوش
 همچونامتياز ارزيابي مشتريان قبلي با توجه به مواردي . شود يم انجام ها آنخوداظهاري 

 تعهدات موقع به، كيفيت خدمات پشتيباني و انجام يبردار هبهر ةدوركيفيت كاال، عملكرد در 
هاي معيار .باشد يمسال گذشته مالك و مبنا  پنج كه ميانگين امتياز در حداكثر شود يم تعيين

توليد كه عبارت است از هر چيزي كه از طرف عموم يا سازماني مبناي مقايسه براي چيزهاي 
 انجام معتبر يها نامه يگواه ةارائازديد كارشناسي و از طريق ب معياراثبات وجود . ديگر است

سال  پنج براساس اطالعات حداكثر كنندگان نيتأمتوان مالي كه ارزيابي توان مالي  .شود يم
يا  برابر ، كه مبلغ برآوردي مناقصهشود يمصورتي احراز   در، و حداكثر امتياز مالياستگذشته 

 يها اتيمالبرابر ماليات متوسط ساالنه مستند به اسناد يكصد : كمتر از يكي از موارد زير باشد
 درصد فروش آخرين سال توليد مستند به قراردادها و 25، شده پرداخت الحساب يعلقطعي و 

 ةاظهارنام ثابت مستند به يها ييداراشده، ده درصد ييدأت مالي يها صورتاسناد فروش يا 
مالي و اعتباري سسات ؤم يا ها بانك از سوي اعتبارييد أت و ها ييدارا ةبيمرسمي يا گواهي 

 با توجه به شرايط اقتصادي با پيشنهاد ها نسبتاين . معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه
داشتن تجربه و  .شود يم روز بهوزيران ت أهي كشور و تصويب يزير برنامهسازمان مديريت و 

 كه ايراد وارده 1ت و محصوالتسن سابقه و تضمين كيفيت خدماح ،مورد نظر ةزميندانش در 
 ارزيابي كيفي براي ةنام نييآ 16ة  اين است كه نظم مقرر در مادكنندگان نيتأمدر ارزيابي كيفي 

  .ارزيابي پيمانكاران را رعايت نكرده است
كاال بيش از بيست برابر نصاب معامالت متوسط مين أت، اگر مبلغ برآوردي با وجود اين

كه نظام تضمين مالك خواهد بود تضمين محصوالت  ةنحوفيت و  معيارهاي نظام كي،باشد
 معتبر كيفيت تعيين يها نامه يگواه تضمين كيفيت يا ساير يها نامه يگواهكيفيت نيز براساس 

 نامه مهيب از ،گر مناقصه با توافق كارفرما و ، تضمين كيفيتةنام يگواه و در صورت نبود گردد يم
  .شود يماده يا بازرسي فني حين ساخت استف

 تداركات دولتي سازمان تجارت جهاني، برعكس نظام حقوقي ايران مقرر ةنام موافقتدر 
 بايد با نهاد تداركاتي كننده مشاركتكه د كننهاد تداركاتي نبايد اين شرط را مقرر  : استدهش

و ده باشد و بايد در ارزيابي، خواستار تجارب كر يك يا چند قرارداد منعقد ،طرف قرارداد
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سوابق قبلي مناسبي باشد كه براي تطابق با اصول اين تداركات الزامي هستند و بايد قابليت 
 هم در داخل ، تجاري وييها تيفعال را براساس كننده نيتأم تجاري و فني يها ييتوانامالي و 

 يا ها يآگهد و به شرايطي كه نهاد تداركاتي از قبل در كن ارزيابي ،و هم در خارج از كشور
و در صورت وجود شرايط زير نهادهاي  دكنده است، توجه كرسناد مناقصه مشخص ا

 ،اظهارات كذب ،ورشكستگي: ندكن را رد صالحيت كننده شركت توانند يم خود ،تداركاتي
 چشمگير و ماندگار در اجراي هريك از الزامات اساسي يا تعهدات ذيل يها يكاستقصور و 

رفتار  ، جنايات جدي و يا ساير جرايمخصوصكام نهايي در اح ،قرارداد يا قراردادهاي پيشين
نامطلوب بر صداقت و اعتبار تجاري ثير أت يا ترك فعل كه داراي يانگار سهل، يا رحرفهيغ

در اينجا قابل مشاهده است كه  1.قصور در پرداخت مالياتو  ، داشته استكننده شركت
تداركات،  ةزمين جزئي در يها هيرو به جاي وضع قوانين و ، تداركات دولتيةنام موافقت
 پايبند ها آن كه طرفين بايد به  راالزاماتي كمترين ،نامه موافقت .كند يمرا تعيين هايي معيار
  .)World Bank, 2013: 4( دهد يم بازتاب ،باشند
  

   ارزيابي فني و مالي پيشنهادها.5. 2
قرار ييد أت ارزيابي كيفي مورد  درگران مناقصهدر نظام حقوقي ايران، بعد از اينكه صالحيت 

 توسط ها آن تضمين يها پاكت نخست. شود يمدعوت  ها آناز  ها پاكت گشايش برايگرفت، 
 يها پاكت يا دومرحله، در مناقصات ييدأتمالي كميسيون مناقصه بررسي و بعد از  ةنمايند

رسي در اين مرحله البته بر. رديگ يم و مورد بررسي قرار شده ودهگش بازرگاني - پيشنهاد فني
 توسط صاحبان امضاي مجاز و در ها آنو از نظر كامل بودن مدارك و امضاي  استشكلي 

هر شركت به امضاي صاحبان مجاز و مپيوست بودن  ، شركت دولتي باشدگر مناقصهصورتي كه 
د  و تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر، مورها آنهاي قيمت و خوانا بودن دمشروط بودن پيشنهانا

 بررسي شكلي آن ضروري است و ،پيش از ورود به نفس ماهيت پيشنهادها. رديگ يمتوجه قرار 
 بازرگاني است كه در مناقصات - كه شامل ارزيابي فنيگردد يمسپس بررسي ماهوي آن مطرح 

 ةكميت و اين بررسي توسط شود يم و خود كاال و خدمات بررسي ابدي يم نمود يا دومرحله
در . رسد يم  نوبت به ارزيابي مالي،پس از تعيين ارزيابي فني. شود يمانجام  بازرگاني - فني

در . شود يممناقصه  ةبرندده، كر قيمت را اعالم نيتر نييپا كسي كه يا مرحله تكمناقصات 
 حداقل قيمت ، به تشخيص كميسيون مناقصاتچنانچه ،يا مرحله كيارزيابي مالي مناقصات 

ورت وجود برآورد اوليه، بيش از ده درصد از برآورد اوليه كمتر يا متعارف يا در صناپيشنهادي 
 بازرگاني - فني ةكميت محل و زمان اعالم نظر ،بيشتر باشد، الزم است كميسيون، مهلت بررسي

                                                            
1  . See revised text, Article 8. 
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 آن يا قابل اجرا بودن مبلغ پيشنهادي، در يريپذ هيتوجرا براي تعيين صحت مباني قيمت، 
دوم مطابق  ةجلسدر بايد نتايج بررسي . ه ثبت كندهاي مناقص گشايش پاكت ةجلس صورت

 قيمت ترازشده مالك ،يا دومرحلهدر مناقصات  .1اين ماده مستندسازي شود »الف«مقررات بند 
 در اسناد مناقصه كه در مناقصات شده نييتعكه قيمت متناسب با كيفيت  امعن به اين ؛عمل است
احتساب  برايو فرمول آن  2شود يم تعيين  با لحاظ نمودن اثر كيفيت در قيمتيا دومرحله

 بيان ،يرسان اطالع نظام مستندسازي و ةنام نييآ 12ة  ماد»الف«بند  »5« ءقيمت ترازشده در جز
 يرسان اطالع اجرايي نظام مستندسازي و ةنام نييآ 30ة ماد »ث«به استناد بند . ده استش

 ة شمارةبخشنامجمهوري طي  ياستر و نظارت راهبردي يزير برنامهمناقصات، معاونت 
 دستورالعملي ، قانون برگزاري مناقصات20ة  مادخصوص در 14/8/1391 مورخ 65663/100

 و يا مرحله كي متناسب پيشنهادي در مناقصات يها متيق ةدامندستورالعمل تعيين «با عنوان 
ود ده است كه استفاده از اين دستورالعمل در صورت وجكرتهيه و ابالغ  »يا دومرحله

 موارد ،اين دستورالعمل.  نيستآور الزامدستورالعمل جايگزين مناسب دستگاه اجرايي، 
دستورالعمل فوق براي . كند يم حذف ، متناسب باشديها متيق ةدامنكه خارج از را پيشنهادي 

 دهكشور و براي مناقصات با برآورد بيش از ي ياجرانظام فني و  ةحوزكارهاي پيمانكاري در 
 ب معامالت متوسط و در صورت نبود دستورالعمل جايگزين الزامي است و استفادهبرابر نصا

اين .  بستگي داردگزار مناقصه به تشخيص دستگاه ،ها مناقصه اين دستورالعمل در ساير از
 به منظورتنظيم شده است و  يكسان ةرويقيمت متناسب و اتخاذ  ةدامندستورالعمل براي تعيين 

در اين . كند يم به سه عامل قيمت، كيفيت و زمان توجه ، پيشنهادي قيمتنيتر مناسبتحقق 
  با عنواني با توجه به اهميت صنعت نفت، اين صنعت نيز به تنظيم دستورالعمل،خصوص

 » صنعت نفتيا مرحله متناسب پيشنهادي براي مناقصات يك و دو يها متيق ةدامنتعيين «
مناقصات مرتبط  ةكلي به ،ربرد دستورالعمل مذكور كاةبا اين تفاوت كه محدود ؛ده استاقدام كر

. ابدي يمميدان، خدماتي و تعميراتي صنعت نفت تعميم  ةتوسع اجرايي، يها پروژه و ها طرحبا 
 و نظارت راهبردي يزير برنامه همچنان دستورالعمل معاونت ،اگرچه در سطح صنعت نفت

  .شود يماجرا در عمل جمهوري  ياستر
 تداركات دولتي سازمان تجارت جهاني، پيشنهاد مناقصه بايد به ةنام تموافق 15ة حسب ماد

 و منطبق با شرايط و الزامات اصلي مندرج در نامه موافقتصورت مكتوب و در زمان مقرر در 
نهاد .  ارسال گردداست،شرايط  داراي كه يا كننده مشاركت از جانب ،آگهي و اسناد مناقصه

را براساس شرايطي كه  هاپيشنهادده و كر را دريافت يا مناقصهي ها پيشنهادةكليتداركاتي بايد 
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،  هاست مناقصه ةمحرمانتداركات و حفظ اطالعات يند افر در يطرف يب عدالت و ةكنند نيتضم
 به موضوع ، تداركات دولتي سازمان تجارت جهانيةنام موافقتاز طرفي، در . دكنبررسي 

 موجود در ضعف نقطهبيشتر توجه شده و اين مشخصات فني، نسبت به نظام حقوقي ايران 
معيارهاي ارزيابي  و نبود يگذار قانونبه دليل نقص در نتيجه،  و استقانون برگزاري مناقصات 

 صنعت نفت از معيارهاي ارزيابي كيفي در ارزيابي ة زيرمجموعيها شركتبسياري از ، فني
خصوص تا حدودي به مقررات است در اين  بهتركه  كنند يمفني كاال و خدمات استفاده 

 تداركات دولتي، نهاد ةنام موافقتدر سازمان تجارت جهاني، حسب .  توجه گردديالملل نيب
 به اعمال مشخصات ،الملل نيبتداركاتي نبايد با هدف ايجاد موانع غيرضروري براي تجارت 

 نه ،خص نمايدو بايد مشخصات فني را از نظر عملكرد و الزامات كاركردي مشد اقدام كنفني 
 استفاده يالملل نيبهاي معياراز بايد در مشخصات فني . از نظر مشخصات طراحي يا توصيفي

ملي و يا كدهاي ساخت مبتني هاي معيار اين مشخصات بايد بر قوانين فني ملي، وگرنه ؛دكن
م كه نيازمند عالمت يا ناتعيين كند مشخصات فني را از نهاد تداركاتي نبايد نوعي . باشند

 خاص باشد يا به ةكنند عرضه، توليدكننده يا أمنشتجاري، امتيازنامه، حق تكثير، طرح، نوع، 
 براي توصيف الزامات و شرايط ي مگر اينكه هيچ روش دقيق يا روشن، اشاره داشته باشدها آن

 نهاد تداركاتي در چنين مواردي در اسناد كه آنمشروط بر  ؛تداركاتي وجود نداشته باشد
ديگر، نهاد تداركاتي نبايد از  سوياز . دكناستفاده  »نظير« از واژگاني همچون ،تمناقصا

 را بپذيرد كه در تهيه يا اتخاذ هر نوع ييها هيتوصد، ناشخاصي كه منافعي در تداركات دار
 .1استكه اين امر مانعي براي رقابت چرا ؛دكنفني براي تداركات خاص استفاده  ةمشخص

 دربردارندة ،10ة  مادششم فوق در بند ةنام موافقت، ت فني مشخصاخصوصهمچنين در 
معيارهاي مالي . است حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست موردمقررات جديدي در 
كه در سودمندترين پيشنهاد . 1 : است دو معيار داراي مزبور،ةنام موافقتواگذاري قرارداد در 

ن ميا كيفيت، هزينه و كارايي را در  و شدهشناخته 2»بهترين ارزش«اياالت متحده به عنوان 
 قيمت، در صورتي كه نيتر نييپا. 2 ؛)Lent, 2016: 6( سازد يمداوطلبان پاسخگو و مسئول، بهينه 

  .باشدقيمت تنها معيار مورد نظر 
  

  مناقصه و انعقاد قرارداد ةبرندتعيين  .6. 2
اما صرف تعيين برنده به . شود يمدر نظام حقوقي ايران، پس از ارزيابي مالي، برنده تعيين 

ارجاع يند افر ةنام ضمانتدر صورت امتناع برنده از امضاي قرارداد، . انجامد ينمانعقاد قرارداد 

                                                            
1  . See revised text, Article 10. 
2. Best Value 
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 كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با شود يمدوم در صورتي اعالم  ةبرند. شود يمكار برنده ضبط 
خودداري دوم نيز از انعقاد قرارداد  در صورتي كه نفر .1اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد ةبرند
 قانون برگزاري مناقصات، 24ة ماد »الف« بند دوم ءجز مطابق، تضمين او نيز ضبط و كرد

 شده نييتع كه در مدت شود يمقرارداد با نفر اول در صورتي منعقد  اما. شود يممناقصه تجديد 
 تحويل گزار مناقصها به دستگاه و پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها، تضمين انجام تعهدات ر

پس تا زمان . گردد يمارجاع كار وي آزاد و قرارداد منعقد يند افر ةنام ضمانت ،در اينجا .دهد
 15ة ماد برابر .2خودداري ورزد از انجام مناقصه تواند يممناقصه  ةبرندانعقاد قرارداد، 

كه بنا به د كن واگذار يگر مناقصه به  تداركات دولتي، نهاد تداركاتي بايد قرارداد راةنام موافقت
 ، براساس معيار ارزيابي مندرج در آگهي و اسناد مناقصه وي و منحصراًديد صالحتشخيص و 

 نهاد اجرايي به اين نتيجه برسد كه واگذاري كه نيامگر  ؛قادر به رعايت شرايط قرارداد است
ده و زمينه را براي بروز فساد  بونامه موافقتقرارداد به نفع عموم نيست كه اين امر ضعف 

 تداركات دولتي، نهاد ةنام موافقت 16ة ماد برابرمناقصه،  ةبرنداز تعيين  پس. سازد يمفراهم 
 ةروزنام روز از واگذاري قرارداد، آگهي واگذاري مربوطه را در 72تداركاتي بايد در عرض 

  . دكنمنتشر  سوم الكترونيكي مندرج در پيوست يها رسانهمناسب يا 
  

 نتيجه 

، رانيـ ا را در نظام حقوقي مناقصاتبرگزاري يند افر الزامات شكلي كهپي آن است درمقاله  نيا
برگـزاري تـداركات دولتـي در       ينـد   افر الزامـات شـكلي      نيمـواز  انطباق با ضـوابط و       ثيحاز  

 يهـا   تفـاوت  سازمان تجـارت جهـاني مـورد مطالعـه قـرار داده و               يدولتتداركات   ةنام  موافقت
 راهكارهـايي پيـشنهاد     ، اين دو نظـام    ييسو  هم به منظور حه در دو نظام حقوقي را بيان و         مطرو
 به  وستنيپ تجارت و    يجهان در سازمان    تيعضو يبرا شتريب يآمادگ به منظور    ، رو نيااز  . دده

 تداركات به نظـر     يياجرا و ضوابط    فاتيتشر ةحوز، اصالحاتي در    يدولتتداركات   ةنام  موافقت
 مطروحه در خصوص موضوع در دو نظام حقـوقي مـورد            يها  تفاوت  كه  است يگفتن. رسد يم

در زمان الحاق ايران به سازمان تجارت جهـاني         بايد   كه   يا  گونه به   هستند؛اساسي   گاهي ،بحث
  .گرددبرطرف  ،گفته شيپ نامه موافقتبه  پيوستن ،آن به دنبالو 

 تداركات دولتي ةنام موافقتد  همانن،در خصوص تعيين نوع مناقصه در نظام حقوقي ايران
 ينيب شيپسازمان تجارت جهاني، بهتر است مذاكره نيز در كنار مناقصه به عنوان روش تكميلي 

به  پيوستن مشكلي در ، اين امر در قوانين و مقررات موجود نشدنينيب شيپ هرچند ؛دشو
                                                            

 . قانون برگزاري مناقصات20مادة » الف«قسمتي از بند . 1
 . قانون برگزاري مناقصات21مادة . 2



  
 17   ...       دولتية تداركاتنام موافقت در نظام حقوقي ايران و الزامات شكلي فرايند برگزاري مناقصات 

  به تداركات آتي مربوط يها يآگه، بهتر است ييسواز . كند ينمايجاد  مزبور ةنام موافقت
 گردد كه ينيب شيپ تداركات دولتي سازمان مزبور ةنام موافقت اجرايي نيز همانند يها دستگاه
 در گزار مناقصهشركت در مناقصه و آمادگي دستگاه  براي گران مناقصه به آمادگي بيشتر ،اين امر

 ناگزير دستگاه اجرايي  گردد وروز به مناقصات يرسان اطالع پايگاه ملي .انجامد يمتدوين اسناد 
تا تعيين دقيق و صددرصدي از ظرفيت پيمانكار با مراجعه د شوقراردادها در سامانه  ةتغذيبه 

 به جزئيات نپرداخته و ،نامه موافقتدر خصوص ارزيابي كيفي نيز . گردد فراهمبه اين پايگاه 
 زمينهقوقي ايران در اين نظام ح، گاننگارندده است كه به نظر بسنده كرها معيارصرفاً به بيان 

از . كند يم همانند شمشير دولبه عمل ، بيان جزئيات در قوانين و مقرراتاست؛ هرچند تر كامل
 اما ، استسخن رفته فوق در خصوص مشخصات فني به تفصيل ةنام موافقتديگر، در  سوي

به دليل  قراردادهايي در صنعت نفت بسا چهدر حقوق ايران، اين امر مهم مسكوت مانده و 
 در ،كه نياتفاوت ديگر . اند شده باطل اعالم ،معيارهاي ارزيابي كيفي در ارزيابي فني ةاستفاد

زماني  ةباز، الكترونيكي بودن مناقصات و پيچيدگي قرارداد بر يآگه شيپ ، مذكورةنام موافقت
 ،ي ايراناما در نظام حقوق. گذارد يمثير أتمقرر براي دريافت پيشنهاد از پيشنهاددهندگان 

 كه اين امر نيز در صنعت نفت با توجه به  استبر موضوع نداشتهثيري أتپيچيدگي قراردادها 
 تصويب قانون تجارت با وجود ،كه نياافزون بر . است نقص بزرگي ،كار ةپيچيدابعاد 

الكترونيك، الكترونيكي نمودن اسناد مناقصه در نظام حقوقي ايران تا كنون چندان استقبال 
 الكترونيكي ر ب، پيشينةنام موافقت برخالف ، فوقةنام موافقتدر حالي كه در  ؛استنشده 

، بهتر است بسترهاي الزم بنابراين. ده استشكيد أتنمودن اسناد مربوط به تداركات دولتي 
 پيوستن به منظور با وجود اين،.  قانون تجارت الكترونيك در ايران فراهم گردداجرا كردن براي

 مقررات با  ونيقوان بايد نسبت به انطباق ، مزبورةنام موافقتزمان تجارت جهاني و ايران به سا
  . حاصل گرددنانياطمنامه   موافقتنيامفاد 
 

 منابع

   فارسي )الف
  .وزيرانت أهي 5/7/1385 مصوب ، قانون برگزاري مناقصات12ة ماد »ج« اجرايي بند ةنام نييآ. 1
  .وزيرانت أهي 1/9/1385 مصوب ،يرسان عاطال نظام مستندسازي و ةنام نييآ. 2
 .تهران، نشر دادگستر . شرح قانون برگزاري مناقصات؛حقوق صنعت احداث .)1392(اسماعيلي هريسي، ابراهيم  .3

 جمهوري با موضوع ياستر و نظارت راهبردي يزير برنامه معاونت 14/8/1391 مورخ 65663/100 ة شمارةبخشنام. 4
  .»يا دومرحله و يا مرحله كي متناسب پيشنهادي در مناقصات يها متيق ةدامندستورالعمل تعيين «

 كارشناسي ارشد حقوق ةنام انيپا .»الملل نيبمناقصات دولتي در حقوق ايران و حقوق تجارت «. )1387(ترابي، سيد مقداد . 5
  .، دانشگاه شهيد بهشتيالملل نيبتجارت 

 مورخ 30593 ةشمار به ،ارزيابي كيفي و ارجاع كار ةمناقصراي شركت در دستورالعمل مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران ب. 6
  . كشوريزير برنامه سازمان مديريت و 5/3/1394



  
 1399، بهار و تابستان 1، شمارة 6                              مطالعات حقوق انرژي، دورة                  18 

  https://sajat.mporg.ir/Profiling  /:جامع هوشمند تشخيص صالحيت عوامل نظام فني و اجرايي ةامانس. 7
Available at Login                                                                    

ناظر بر خريدهاي دولتي در سازمان تجارت  ةنام موافقت قانون برگزاري مناقصات با ةمقايس«. )1385( عبدالحسين ،شيروي. 8
  .49 - 77، ص 47 ةشمار، مدرس ةمجل .»جهاني

 ها دانشگاهچاپ نهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني  .حقوق اداري .)1383( منوچهر ،تمنيؤمي يطباطبا. 9
  .)سمت(
 تداركات دولتي سازمان ةنام موافقتمعامالت دولتي در پرتو  ةزمينارزيابي قوانين و مقررات ايران در «. )1386(فاتح، علي . 10

  .25 -43ص  ، 7 و 6شمارة ، هاني تجارت جيها پژوهش ةفصلنام .»تجارت جهاني
  .10/11/1395 مصوب ،كشور ةتوسع يها برنامهمي يداقانون احكام . 11
  . مجلس شوراي اسالمي25/1/1383 مصوب ،قانون برگزاري مناقصات. 12

 
  خارجي) ب

13. Anderson, Robert .D (2007). “Renewing the WTO Agreement on Government 
Procurement: Progress to Date and Ongoing Negotiations”. Public Procurement Law 
Review 16, p 3. 

14. Anderson, Robert D; Müller Anna Caroline (2017). “The revised WTO agreement on 
government procurement (GPA): key design features and significance for global trade and 
development”. WTO Working Paper - Economic Research and Statistics Division world 
trade organization, pp 3-4. 

15. Gabilondo. j.perez (2003). “dispute settlement world trade organization”. United Nation 
Conference on Trade and Development. 

16. ttps://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm#revisedGPA 
17. Lent  Bogdan (2016). “International WTO-GPA public tendering – example Switzerland”. 

ResearchGate. 
18. Loras Otoe, Luis; Hendrik Quandt, Jan (2012). “Challenges of International Government 

Procurement the Revised GPA from a European Perspective”. Maastricht university. 
19. Revised Agreement on Government Procurement available at:  
     https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_e.htm, last accessed 2019. 
20. World Bank (2013). ”Comparison of the international instruments on public 

procurement”. Review of the World Bank’s Procurement Policies and Procedures 
Background Paper. 


