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های اجرائی کشور در هر سال مالی در راستای تأمین تدارکات عمومی و دستگاه هدف: و زمینه 

ای و زیرساختی معامالت متعددی در قالب مناقصه و مزایده، انجام به منظور تحقق اهداف توسعه

محقق ون تدارکات عمومی ـر نقاط جهان تحت پوشش قانـدهند. خریدهای دولتی در سایمی

های پیش روی مناقصات و مزایدات ها و محدودیتشود. هدف ما در این مقاله تبیین چالشمی

 باشد.دولتی می

زار ـگیری از روش اسنادی و استفاده از اباین مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره ها:روش و مواد

 برداری تهیه و تدوین گردیده است.فیش

سازی و د خصوصیـم جدیـگیری پارادایه؛ با شکلـن است کـها حاکی از اییافته ها:یافته

ای برای کاهش وظایف دولت سازی دولت، مناقصه یا فرآیند خرید به عنوان وسیلهکوچک

کند. کند و بخش خصوصی را تقویت میپیشنهاد شده است. از فساد دولتی جلوگیری می

کارآیی الزم را برای تضمین اصول  ، نتوانسته1383قانون برگزاری مناقصات، مصوب متأسفانه 

های این قانون ها و چالشها نشان دهد. شکافاستانداردهای قانونی و پذیرفته شده در مناقصه
های این قانون موجب ها شده است. خألها و چالشمنجر به گسترش و توسعه فساد در مناقصه

 ست.های بروز فساد در امر مناقصات گردیده ااشاعه و توسعه زمینه

داری تهیه و از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 تدوین گردیده است.

های دولتی، قانون برگزاری کننده معامالت دستگاهیکی از قوانین جدید تنظیم گیری:نتیجه

های دولتی ابهامات و نامه اجرایی آن است. در ابتدای اجرای قانون، دستگاهمناقصات و آیین
 نامه اجرایی آن رفع شده است.های زیادی در اجرا داشتند که اکثراً پس از تصویب آیینچالش

های پیش رو در معامالت دولتی فرآیند ترین چالشمطابق تحقیقات به عمل آمده یکی از اصلی

ست. در همین راستا ساز فساد نیز گردیده اکه زمینه د.باشبرگزاری مناقصه به صورت محدود می

گزار، چگونگی ، همچون مشخص نبودن روش اعمال اختیارات دستگاه مناقصههای جدیچالش

رسانی مناقصات، راه ندادن پایگاه اطالع گزار، ثبت نشدن مناقصات درارزیابی کیفی مناقصه

گر در مناقصهگزار نسبت به ها، پاسخگو نبودن نهاد مناقصهگزار به جلسات بازگشایی پاکتمناقصه
 گردد.بستر اجرایی این قانون مشاهده می
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 مقدمه. 1

رد های دولتی و عمومی مومناقصه اگرچه بیشتر توسط دستگاه

و  گیرد اما روش انحصاری معامالت اداریاستفاده قرار می

های خصوصی نیز از مناقصه استفاده دولتی نیست و شرکت

ولتی های اداری و دلی است که در دستگاهکنند. این در حامی

ای با وجود اصل بودن رعایت فرآیندهای رقابتی و مسابقه

ی های خصوصی در برخی از موارد از روش توافقهمانند شرکت

 های اداری وشود. استفاده دستگاهمستقیم هم استفاده می

دولتی از مناقصه نافی حاکمیت قواعد عام حاکم بر حقوق 

ه ببر نظام حقوقی مناقصه نیست و حقوق مناقصات  قراردادها

ع ای از حقوق قراردادها تلقی شده است. در واقوضوح شعبه

 تفکیک قراردادهای خصوصی از قراردادهای اداری که نتیجه

 رویه قضائی شورای دولتی فرانسه است دچار تغییرات و در

عین حال تردیدات اساسی شده است چندان که دادگاه حل 

 ف فرانسه نظر داده است که یک قرارداد بین دو شخصاختال

ه تواند اداری تلقی گردد؛ مشروط بر این کحقوق خصوصی می

ه از محل و به حساب دولت انجام پذیرد و نیز در مواردی ک

یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی به منظور تهیه خدمات 

ابع تد عمومی صنعتی و بازرگانی قراردادی منعقد نماید، قراردا

حقوق خصوصی انگاشته شده است. در مواردی که دو شخص 

ه کقتی واند و یا حقوق عمومی با یکدیگر انعقاد قرارداد نموده

های خصوصی و اشخاص حقوق عمومی برای مدیریت حوزه

بع وع تااند نیز، موضگری اقدام به انعقاد قرارداد نمودهتصدی

 حقوق خصوصی دانسته شده است. 

تالفات موجود و ادعای استادان حقوق اداری دال بر با وجود اخ

تمایز حقوق قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی به 

جهت تفاوت تشریفات، صالحیت، مرجع رسیدگی به اختالفات 

و هدف باید همراه با اساتید حقوق مدنی حاکمیت قواعد 

حقوق خصوصی را در مصادیق مشابه پذیرفت. آثار تمام 

ی که در نظام حقوقی ایران به بررسی قراردادهای نویسندگان

اند، سراسر آکنده از مفاهیم و قواعد حقوق اداری پرداخته

خصوصی برای تبیین آن چیزی است که به عنوان قرارداد 

اند و از این حیث، فقط باید قرارداد اداری را اداری تلقی کرده

اختیار،  قراردادی تلقی کرد که از جهت قواعد حاکم بر اهلیت،

 صالحیت مرجع رسیدگی و هدف، دارای ضوابط خاصی است.

اکنون پس از یک دهه از تصویب قانون مناقصات و تصویب 

ه سوی ـو رفتن ب 44های اجرایی اصل قانون سیاست

 های قانون مناقصاتسازی الزم است تا اوالً چالشخصوصی

ل بررسی شود و ثانیاً با آغاز ـه در عمـپس از یک ده

ت و در قانون مناقصاسازی در ایران باید دید که آیا صیخصو

 اصالحاتی باید صورت گیرد یا خیر؟ پس در ،قوانین موجود

مقررات فعلی  وهله اول بررسی ایرادات حقوقی قوانین و

گیری پارادایم جدید است. با شکل یران مدنظرا مناقصات در

ین سازی و کوچک کردن دولت، مناقصه یا پروسه تأمخصوصی

ده سازی وظایف دولت مطرح شتدارکات، به عنوان ابزار کوچک

سازی، رقابتی کردن و الکترونیکی نمودن است و شفاف

مناقصات و رفع نواقص و ایرادات قانون فعلی برگزاری 

کند و هم تی جلوگیری میمناقصات در ایران، هم از فساد دول

ن اخیر انجامد. در ایران نیز قانوبخش خصوصی می به تقویت

مناقصات، مفاهیم جدید را مطرح کرده که با الگوی سنتی 

تواند با اداره امور دولتی مغایر است و اجرای کامل آن می

 و با اهمیت نفع بر معامالت دولتیهای ذیافزایش نظارت گروه

دادن با پاسخگویی دولت در قبال بخش خصوصی، ریسک 

 مستقیم دولت رارهای مستقیم و غیدر نتیجه هزینهمعامالت و 

 کاهش دهد. 

 

 . مالحظات اخالقی2

یم اودهای پایبند باصول اخالقی و حرفهدر نگارش این مقاله به 

 وت ول صداقـه با پایبندی به اصـو از ابتدا تا انتهای مقال

 داری این مقاله تهیه و تدوین گردیده است.امانت

 

 ها. مواد و روش3

دی و گیری از روش اسنابهرهاین مقاله توصیفی تحلیلی، و با 

 . دربرداری تهیه و تدوین گردیده استاستفاده از ابزار فیش

ز واقع زمانی که کتابی را بعنوان مرجع مطالعه شده است ا

م های الزم فیش تهیه گردیده است و به این روش اقداقسمت

 ایم.به نگارش و تدوین مقاله نموده
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 اه. یافته4

 شانها نزمینه صورت پذیرفته، یافته با مطالعاتی که در این

سازی و گیری پارادایم جدید خصوصیدهد که، با شکلمی

 ایهه یا فرآیند خرید به عنوان وسیلسازی دولت، مناقصکوچک

 برای کاهش وظایف دولت پیشنهاد شده است. از فساد دولتی

 کند.کند و بخش خصوصی را تقویت میجلوگیری می

 ، نتوانسته1383ب اری مناقصات، مصومتأسفانه قانون برگز

 وکارآیی الزم را برای تضمین اصول استانداردهای قانونی 

ین اهای ها نشان دهد. خألها و چالشپذیرفته شده در مناقصه

های بروز فساد در امر قانون موجب اشاعه و توسعه زمینه

 مناقصات گردیده است.

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

هایی در ها و مقالهمزایدات دولتی، رساله دربارة مناقصات و

لی رشته اقتصاد و حقوق و مدیریت دولتی نگاشته شده است. و

نی، ها و خالهای قانوهیچ کدام از آنها به طور مستقل چالش

ه بکه  و قراردادهاییقانون برگزاری مناقصات و مزایدات دولتی 

نداده  اررا مورد پژوهش قر باشد،صورت مناقصه و مزایده می

هش پژو با این حال برخی از مقاالتی که در ارتباط با این. است

 بودند برای نقد تحقیقات آنها و شناخت کمبودها و ضرورت

 پژوهش کنونی در مباحث ذیل آورده شده است.

حقوق صنعت و »ابراهیم اسماعیلی هریسی در کتاب خود  (1

 گارشهدف خود را از ن« احداث شرح قانون برگزاری مناقصات

ز کتاب این گونه بیان کرده است مطالعه و بررسی قوانین ا

جمله قانون برگزاری مناقصات از زاویه حقوقی بدین جهت 

ور اهمیت دارد که جایگاه آن در میان دیگر قوانین جاری کش

س روشن و برای اصالح آن دقت بیشتری به عمل آید. زیرا نف

ی تضان آگاه به مقنویسی عملی است که نیاز به حقوقداناقانون

 در موضوع قانون دارد. تفاوت آن با پژوهش حاضر این است که

، زایدهها و خألهای قانونی مناقصه و مایران چالشنظام حقوقی 

 خصوصا در دوران اجرا، مورد بررسی قرار گرفته است.

ای تحت ، غالمعلی و همکاران، در مقاله( سالمت منش2

ون برگزاری مناقصات به این های قان: ابهامات و چالشعنوان

ون مناقصات ـاند که: در ابتدای اجرای قاننتیجه رسیده

ها دولتی در اجرا ابهامات و سواالت بسیاری داشتند که دستگاه

، های اجرایی آن مرتفع گردیدنامهاکثراً پس از تصویب آیین

لیکن هر قانونی پس از گذشت زمان و در مرحله اجرا نقاط 

ع نواقص ـرسانی و رفی دارد که نیازمند بروزو ابهاماتضعف 

ها و ، شناسایی چالشباشد. هدف نگارندگان در مقالهمی

های اجرایی آن از نامهابهامات قانون برگزاری مناقصات و آیین

، اجرایی و نظارتی و ارائه پیشنهادهای های حقوقیجنبه

 مناسب برای متن جایگزین است.

ن ت در مناقصات دولتی و دورا، ریشه مشکالایی، نادرعط( 3

 در اجرا به این نتیجه رسیده است که ریشه تمام مشکالتی که

شد باگردد در مرحله اجرا میزمینه مناقصات دولتی حادث می

ای که مدیران و کارفرمایان و مسئولین مناقصه به گونه

له ن مقاباشند. نگارنده در ایدار میبیشترین مسئولیت را عهده

های مناقصه و ور است که برای کاستن از چالشبر این با

های خود های دولتی طبق برنامهچه سازمانچنان مزایده

 بزرگ در یک منطقه باشند، هایناگریز از اجرای همزمان طرح

شود که یک سازمان مسئول و مقتدر در محل پیشنهاد می

ها و دستمزدها را تحت کنترل درآورد. مستقر شود و هزینه

 ت واین این یک خالء قانونی در مرحله اجرا در مناقصابنابر

 باشد که نادیده گرفته شده است. مزایدات می

 

 نوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشابه .5-2

ای که ذکر گردید هیچکدام به صورت با عنایت به پیشینه

های پیش روی مناقصات و ها و محدودیتمستقل چالش

اده ر ندحقوقی ایران را مورد بررسی قرامزایدات دولتی در نظام 

ه مینبودند و همین امر و پوشش دادن خالء تحقیقاتی در این ز

 د.باشهای تحقیق به مثابه تحقیقات انجام گرفته میآوریز نوا

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق. 5-3

قانون برگزاری مناقصات به صورت  1383اگرچه پیش از سال 

ین جاری کشور جایگاهی جامع و تحت همین نام در قوان

نداشت؛ لکن به صورت پراکنده در سایر قوانین برای حراست از 

اموال عمومی در معامالت دولتی تمهیداتی اندیشیده شده بود. 
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برای پایان دادن به این  1383گذار در سال با این حال، قانون

ی ها، قانون جامعی از تصویب گذراند تا سامانهپراکندگی

مالت دولتی حاکم شود. قریب هیجده سال از جدیدی بر معا

گذرد و در این مدت نه چندان تصویب قانون یاد شده می

ه در ـه در قانون و چـهای آن، چرخی از نارساییـکوتاه، ب

های اجرایی و مقررات مرتبط به آن آشکار شده است. نامهآیین

های موجود در قانون و مقررات مربوط از حیث نقص، شکاف

اندرکاران ، ابهام، تعارض و سکوت، برخی از دستاجمال

ها و برگزاری مناقصات را سردرگم کرده و گاهی برداشت

رات متفاوت ـون و خوف از اعمال نظـتفسیرهای گوناگ

ای را ایجاد های فزایندهکننده، تشویشهای نظارتدستگاه

 کرده است. 

در  ونیهای قانها و شکاف، مطالعه و شناسایی چالشبنابراین

ه به های دولتی از آن جهت اهمیت دارد کها و مزایدهمناقصه

کنندگان و روشن شدن و گسترش فضای رقابتی بین تأمین

 های بازار در تخصیص منابع و جلوگیری ازایجاد مکانیزم

کند. دولت و اصالح و گسترش فساد در معامالت کمک می

 بود.، هدف مطالعه حاضر احساس این نیاز بازنگری آن

 

 های پژوهش محدودیت .5-4

ین ارو بودیم هایی که ما در این تحقیق با آن روبهمحدودیت

بود که جهت نگارش مقاله به منابع دسته اول دسترسی 

تبی کید نداشتیم و به ناچار برای نگارش این مقاله اقدام به خر

 نمودیم.

 

 تعاریف و مفاهیم . 5-5

فنی و تخصصی را  در این قسمت سعی شده است اصطالحات

ظر اند را از منکه در متن مقاله مورد مطالعه قرار گرفته

 اصطالحی به شرح ذیل تعریف نماییم. 

 

 مناقصه و مزایده. 5-5-1

کنندگان مناقصه، فرایندی است برای ایجاد رقابت بین تأمین

خدمت یا کاالی خاص در سطح بازار خریدهای دولتی، به 

صه ورود به رقابتی مشخص در نظام عبارت دیگر، برگزاری مناق

خاص حقوقی، مالی و فنی است و با برگزاری آن و اجرا کردن 

توان به بهترین نوع خدمت در جهت تأمین کاال مقررات آن می

های دولتی خریدار بخش رسید. در اکثر کشورها سازمان

ترین مشتری عظیمی از کاالها و خدمات هستند. دولت بزرگ

 .(1) ورهاستدر بسیاری از کش

د خری»قی ایران، چنین تعریف شده است: مناقصه در نظام حقو

 که مال یا اموال معین از طرف مأمور رسمی به کمترین قیمتی

شود و همچنین هر گاه مورد از طرف فروشندگان پیشنهاد می

 .(2) «مناقصه انجام عمل باشد

 

 مزایده. 5-5-2

، نیا خدمات به باالترین قیمت ممک مزایده یعنی فروش کاال

ا یو  مزایده ترتیبی است که در آن اداره، فروش کاال و خدمات

شار االنتهای کثیرگهی در روزنامههر دو آنها را از طریق درج آ

گذارد و های رسمی کشور به رقابت عمومی میو یا روزنامه

کند، یشخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده یا م قرارداد با

د و در این روش چنانچه صحیح اجرا شو .(3) شودمنعقد می

ی اجرای قانون و مقررات در معرض تدلیس و تخلف و یا تبان

 .(4) شودقرار نگیرد، مصالح عمومی حفظ می

 

قاد های قانونی مناقصات تاپیش از انعچالش. 5-6

 قرارداد

مناقصه »قانون برگزاری مناقصات؛  2مطابق بند الف ماده 

فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر که در آن 

گری که کمترین قیمت تعهدات موضوع معامله به مناقصه

همچنین « شودمتناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می

انون برگزاری مناقصات، برنده ق 20گذار در بند الف ماده نونقا

ترین قیمت داند که حائز مناسباول مناقصه را شخصی می

روش »نماید: شده باشد. البته در ادامه همین بند تصریح می

ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر 

« ر قیمت اعالم شودنحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی ب

های اجرایی لیکن بررسی اسناد و مدارک موجود در دستگاه

نماید؛ بعضاً کمیسیون مناقصه بدون توجه به مشخص می

)نحوه تأثیر ارزیابی فنی بازرگانی بر  شرایط اسناد مناقصه



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  و همکاراندولت آبادی 

 

 663 

 

قیمت پیشنهادی( نسبت به رد کمترین قیمت پیشنهادی 

نماید. این ناسب تلقی میاقدام نموده و پیشنهاد مذکور را نامت

بینی تأثیر ارزیابی فنی در حالی است که در صورت عدم پیش

ه و صالح دولت ـبازرگانی بر قیمت؛ در راستای رعایت صرف

بایست کمترین قیمت پیشنهادی مناط عمل قرار گرفته و می

انجام تعهدات موضوع مناقصه با حداقل قیمت صورت پذیرد. 

قانون برگزاری  19ماده « ج»د توضیح اینکه بر اساس بن

مناقصات هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن 

گران نیز پیشنهادهای قیمت مجاز بوده و صالحیت مناقصه

یید أقانون مذکور مورد مالحظه و ت 12 قبالً در اجرای ماده

قرار گرفته است و البته تضامن الزم نیز برای انجام تعهدات در 

قاد قرارداد از برنده مناقصه دریافت خواهد شد. بدیهی زمان انع

بایست حسب شرایط مندرج در است کمیسیون معامالت می

که ) اسناد مناقصه و عندالزوم اخذ نظر کمیته فنی بازرگانی

ها و تجزبه و اختصاص به اعالم نظر در خصوص بررسی قیمت

ه کنترل مبانی آن را به عهده دارد( نسبت به تعیین برند

مناقصه اتخاذ تصمیم بنماید. لذا به منظور رفع هرگونه ابهام 

قانون برگزاری مناقصات  20گردد در بند الف ماده پیشنهاد می

« کمترین قیمت تراز شده»به « ترین قیمتمناسب»عبارت 

 .(5) تغییر نماید

 

در فرآیند برگزاری  رسانینقص جریان اطالع .5-6-1

 یک مناقصه

برگزاری مناقصات، ورود اطالعات یکی از الزامات قبل از 

رسانی مناقصات و مناقصه و اسناد آن در پایگاه ملی اطالع

همچنین درج اطالعات مربوط به برگزاری مناقصه یا مزایده در 

باشد. پایگاه نظارت بر معامالت سازمان بازرسی کل کشور می

همچنین در قوانین دیگر از الزام به ثبت اسناد مربوط در 

ای دیگری چون پایگاه ملی اطالعات قراردادها، بانک هپایگاه

های اطالعات مناقصات نیز نام برده شده است. این پایگاه

سازی و تسهیل نظارت بر اطالعاتی که همگی در جهت شفاف

اند لیکن به سبب معامالت و رعایت اصل رقابت ایجاد گردیده

برای درج ها تعدد و تشابه، زمان و هزینه زیادی را از دستگاه

نماید. هر چند در حال حاضر به دلیل فقدان اطالعات اخذ می

ها به تکالیف نظارت و عدم ضمانت اجرایی، بسیاری از دستگاه

نامه اجرایی خود برای ثبت اسناد و مدارک مورد اشاره در آیین

رسانی مناقصات به طور کامل عمل نظام مستندسازی و اطالع

رسانی ست که پایگاه ملی اطالعنمایند. این در حالی انمی

های ر پایگاهـرای تجمیع سایـمناقصات قابلیت مناسبی ب

 .(6) رسانی را دارداطالع

 

 کیفیت موضوع مناقصه وامکان تغییر در کمیت  .5-6-2

ای مسلم است  که وقتی یک مناقصه قرار است برگزار شود مبن

 آن رقابتی است یعنی باید فضای رقابتی کامالً در شرایط

کنندگان فراهم شود تا مساوی برای همه اشخاص و شرکت

ین ااگر  عاًانند رو به جلو رفته و مناقصه برگزار گردد قطآنها بتو

قیمتی که روی موضوع فضا باشد در کمیت و کیفیت و نوع 

 گذارد یکی از موارد موضوع مناقصهثیر میأمناقصه است ت

 د واست یعنی باید دید اگر مناقصه حالتی باشد که ساده باش

آن  صالحیت آن جوری باشد که تمام اشخاص بتوانند در

ت شرکت کنند طبیعتاً این که افراد بیشتری در مناقصه شرک

ر پیچیده باشد و بعد تخصصی و ـکنند بیشتر است ولی اگ

ها بیکنند  که باید ارزیاتر باشد افراد کمتری شرکت میفنی

کامل انجام شود بحث فنی مشخص گردد همه چیز به صورت 

ر طریق به ها معلوم گردد تا به هشفاف معین باشد صالحیت

 هر صورت این موضوع را سنجیده و در مناقصه شرکت نمایند

 ثیر دارد اینأهم باز در کمیت و کیفیت مناقصه تکه این 

 موضوع بدیهی است اگر سختگیرانه باشد امکان حضور افراد

ودند ی ببیشتری را در مناقصه ندهد با همان اصل اولیه از رقابت

ازه امه معامالت دولتی اجنآیین 10تناقض دارد اینکه ماده 

 خواهد مناقصه برگزار کند بتواندداده است آن نهادی که می

ال پایین درصد با 25مقدار کاالی  آن را هر چند کار باشد را تا 

ه کند یعنی یا افزایش یا کاهش دهد ولی شرط آن این است ک

 .(5) کلیه محاسبات به صورت فنی و متناسب باشد
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یمت معامالت خدمات و عدم وجود تفکیک ق. 5-6-3

 خدمات ساختمان از تدارکات کاالیی

ور طبرگزاری و تشکیل مناقصات در ایران به نحوی است که به 

کلی مناقصات را به سه دسته معامالت خرد یا همان کوچک 

 همان متوسط و بزرگ تقسیم نموده است دو معامله اول یعنی

ن لی امکارا ندارند و به طور ککوچک و متوسط این تشریفات 

شود برگزاری آنها با کمترین قیمتی که تشخیص داده می

یت ولئوجود دارد و باالخره مسئولیت این کار را دارد یعنی مس

 قاممیید آن شخصی که باالترین أبرگزاری مناقصه را دارد و ت

ست اپذیرد اما در معامالت بزرگ هدف این اجرایی است را می

 اییزارت امور اقتصاد و دارو و به طور خاص که هیئت وزیران

را  میلیون ریال 390برگزاری مناقصات بیش از یک میلیارد و 

تصویب کرده و الزم است تشریفات انجام شده صورت پذیرد 

(7). 

 

ختیار به دستگاه برای رد اخأل قانونی در اعطای  .5-6-4

 یا قبول پیشنهادات در برگزاری مناقصه یا مزایده

وان های اجرایی در هنگام انتشار آگهی فراخبرخی از دستگاه

 ود درجـل آگهی خـده این عبارت را در ذیـمناقصه یا مزای

گزار در رد هر یک یا تمام  دستگاه مناقصه»کنند: می

ه ماد 4ر بند حال آنکه این موضوع د« ها مختار استپیشنهاد

 انونقگذار در نامه معامالت دولتی آمده بود و قانونآیین 10

ار گز برگزاری مناقصه چنین اختیاری را برای دستگاه مناقصه

یز به نقانون برگزاری مناقصات  30بینی ننموده و در ماده پیش

ه توج نموده است. بانسخ سایر قوانین مغایر این قانون تصریح 

 هگذار در این مورد سؤال اساسی این است کبه سکوت قانون

 ریدخدعوت به مزایده و مناقصه را بایستی ایجاب به فروش یا 

خدمات انگاشت که پیشنهاد خرید و ارائه خدمات به قیمت 

به  عوتمعین، قبول آن است، یا اعالن مزایده یا مناقصه تنها د

 های رسیده را باید صاحب کاال قبولایجاب است و پیشنهاد

ا یکنند تا معامله انجام شود و پیش از آن فروشنده در رد 

 .(7) قبول پیشنهادها آزاد است

در خصوص مزایده نظرات متعددی ارائه گردیده، برخی 

معتقدند پس از تعیین برنده مزایده یا حراج عقد را باید تمام 

تر است، با وجود این، شده دانست که این نظر قوی

تواند به صراحت اعالم کند که در رد و قبول کننده میپیشنهاد

که و هنوز دهد نتیجه مزایده آزاد است، زیرا این قید نشان می

در انجام دادن معامله جازم نیست و مفاد عقد را بر مبنای 

مزایده انشاء نکرده است، لذا در این گونه موارد برنده شدن در 

سازد؛ زیرا امکان انتخاب مزایده به تنهایی عقد را واقع نمی

کننده حاکی از آن است که اعالن را باید دعوت به برای اعالن

جه اراده برنده مزایده ایجاب است و باید ایجاب شمرد و در نتی

 مورد قبول قرار گیرد.

ی ادر خصوص مناقصه نیز نظرات مختلفی ارائه شده است، عده

یط دانند، چرا که شراآن را یک ایجاب همراه با التزام می

 نجاموه ارائه قیمت، نحوه اکننده، نحخاصی برای افراد شرکت

د به تعه رگاه ایجاب همراه باشود و ه... در نظر گرفته میکار و

جاب را ساقط ـنگهداری آن باشد، این تعهد حق رجوع از ای

ما اند. دانکند و لذا آن را یک اعالن یا دعوت به ایجاب نمیمی

ی آگه ای هنگام انتشاربه نظر نویسنده در مناقصه، عقد اولیه

کنندگان منعقد گردیده که دعوت بین کارفرما و شرکت

ن های خود را مطابق شرایط معیصالح ایجابذیپیمانکاران 

رین تسبشده به کارفرما ارائه دهند تا وی آن ایجابی را که منا

 در است قبول نماید. کارفرما به طور ضمنی متعهد گردیده که

 نآدند ها مطابق با شرایط عقد اولیه ارائه گرصورتی که ایجاب

ئه ارا تواند بدونترین است قبول نماید و لذا نمیرا که مناسب

 ماید.د نردالیل قانونی از قبول امتناع کند و همه پیشنهادها را 

ها و مناقصاتی که بر در حال حاضر به نظر نویسنده در مزایده

ورت ـص 1383وب ـزاری مناقصات مصـرگـون بـمبنای قان

بینی اختیار قبول یا رد پیشنهادها در اسناد گیرند، پیشمی

وارد ـر از مـنظباشد، صرفقانونی می مناقصه فاقد وجاهت

الذکر، قانون برگزاری مناقصات در بندهای الف و ب ماده فوق

، شرایط تجدید یا لغو مناقصه را بیان نموده لذا در صورتی 24

که دستگاه مناقصه گزار قصد رد نمودن پیشنهادی را دارد 

قانون برگزاری  24فقط در قالب بندهای الف و ب ماده 

گذار در بندهای الف و تواند اقدام نماید، فلذا قانونت میمناقصا

، شرایط تجدید یا لغو مناقصه را بیان نموده لذا در 24ب ماده 

گزار قصد رد نمودن پیشنهادی را  صورتی که دستگاه مناقصه
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قانون برگزاری  24دارد فقط در قالب بندهای الف و ب ماده 

گذار در این قانون قانونتواند اقدام نماید، فلذا مناقصات می

بینی ننموده، گزار پیش چنین اختیاری را برای دستگاه مناقصه

نامه معامالتی خاص لیکن در معامالتی که بر مبنای آیین

گردند درج شرط مذکور بستگی به قوانین و مقررات برگزار می

 خاص یا قواعد عمومی دارد.

 

 ر ارزیابی فنیدضروری ایجاد موانع غیر .5-6-5

 بازرگانی

عث ای باشد که باهای فنی نباید به گونهمسلم است که ارزیابی

اید هایی  شود که نتوان به کیفیت مناقصه کمک کند و بمانع

ن بر اساس عملکرد باشد نه ظاهر یعنی استانداردهایی در آ

ای باشد که رعایت شده باشد که مبنا باشد و نباید به گونه

ا و موسساتی که آنه نجام گیردتبلیغی برای یک برند خاص ا

ت شند و دارای منفعنفع باکنند نباید ذیبرای خرید اقدام می

باشند در این خصوص ساکت است و ناقص چراکه فقط در 

 مناقصات به دو مرحله دستگاه مناقصه گزار و وظایف آن و

 ست واهای فنی و بررسی اسناد و معیارها اشاره کرده ارزیابی

شود که از جهت فنی و ادهایی بررسی میها و پیشنهقیمت

بازرگانی آن اشخاص امتیازات بیشتری از بقیه کسب کرده 

و  باشند الزم است که پیشگیری شود از هر گونه سوءاستفاده

های فنی و بازرگانی و اعمال نظرات شخصی در بررسی

شود که فضای رقابتی به هر پیشنهادهایی که دریافت می

ه کاست که باالخره آن دسته از مبناها طریق حفظ شود ناقص 

تدوین مقررات فنی است و ساکت است البته که اگر یک 

مقداری از اطالعات برای یک شخص مشخص شود باید برای 

 خواهند شرکت کنند نیز ارسال شود اصلسایر کسانی که می

 .(8) تصاویر یعنی همان اثر تصاویر رعایت شود

 

های رای ارزیابیبعدم وجود رویه مناسب  .5-6-6

 پیمانکاران در مناقصات

مردود شمردن و حذف هایی که ممکن است سبب از روش

 وبرخی از پیشنهادها شود نحوه تعیین مشخصات فنی کاالها 

 خدمات موضوع مناقصه و شیوه ارزیابی فنی پیشنهادهاست.

ه بامه ننامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات در این آیینآیین

ست هایی در چهار فصل به وجود آورده ابندیطور کلی تقسیم

دهد پیمانکار و ناقصه را انجام میارزیابی کیفی کسی که م

ن گران و ارزیابی کیفی پیمانکاراهمچنین ارزیابی مناقصه

ی ث مالبح تجربه آنها را با سوابق آنها در کارها و اقدامات قبلی

ی هایها و گواهینامهو توان مالی ایشان و همچنین صالحیت

نامه به که در این خصوص دارند بررسی شده است این آیین

گران ی تنظیم شده است که در هر صورت کیفیت مناقصهنحو

 را و کسانی که پیمانکار هستند را باال برده فضایی رقابتی

ات ای باشد که بتواند افزایش کیفیت خدمایجاد کند و به گونه

چون  ورتصو کاالها را بر اساس سابقه آنها باال ببرد اما در هر 

گفت هدف نهایی بسترها فراهم نیست بعید است که بتوان 

مقنن مشخص شده است و به جای اینکه این موضوعات 

اصالح شود فقط یک الحاقات به آن اضافه شد که باعث 

 مشکالت بیشتری هم گردیده است.

به  های قانون برگزاری مناقصات انجام مناقصاتیکی از چالش

 یکی ازاشد. مطابق تحقیقات به عمل آمده بصورت محدود می

یند های بروز فساد در معامالت دولتی فرآوگاهترین گلاصلی

رغم اینکه علی .باشدبرگزاری مناقصه به صورت محدود می

کن مناقصه محدود استثنایی بر قاعده مناقصه عمومی است؛ لی

ز ادر برخی موارد مشاهده گردیده دایره شمول این استثناء 

 ثر)برگزاری مناقصات به صورت عمومی( فراتر رفته و اک اصل

ه به، مناقصات دستگاه اجرایی با دالیل توجیهی تکراری و مشاب

ین مناقصه محدود تبدیل گردیده است. یکی از دالیل توسعه ا

خص نوع از مناقصات، عدم الزام به شفاف نمودن ادله و نامش

وع از مناقصات ـزاری این نـرورت برگـهای ضبودن شاخص

 .(9) باشدمی

اهداف اصلی با توجه به اینکه در مناقصات محدود یکی از 

ذیری مورد خدشه پتت یعنی اصل رقاباقانون برگزاری مناقص

گیری فسـاد و یرد و همچنین زمینه را برای شکلگقرار می

نمایـد ضروری اسـت شرایط برگزاری آن یایجاد رانت آماده م

دود به شرایط خاص و به طور دقیق، مشخص و انجام آن مح

گذار با تبیین ونـ، لذا شایسته اسـت قاناستثنایی شود

هایی نسبت به شفاف نمودن دالیل برگزاری مناقصه شاخص
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قانون برگزاری  9و شرایط تحقق بند )ب( ماده محدود 

مناقصات موضوع تعیین نوع مناقصه را در دستور کار خود قرار 

 دهد.

 مهمترین گام در انجام برگزاری مناقصات محدود، ارزیابی

مه ناباشـد. آیـینکیفی پیمانکاران و تهیه لیست کوتاه می

 یی بندنامه اجراو همچنین آیین 12اجرایی بند )ج( ماده 

رخی از قـانون برگـزاری مناقصـات بـا تبیـین ب 26)الف( ماده 

موضوعات به طور مشترک، راهنمای چگونگی تهیه لیست 

با  باشند.کوتاه و روش انجـام برگـزاری مناقصـه محـدود می

انون ق 26نامه اجرایی بند )الف( ماده دقت نظر در مفاد آیین

انجـام مناقصه محدود گـردد. برگزاری مناقصات مشخص می

 مولشمشروط به تهیه لیست کوتاه بوده و لیست بلند از دایره 

ن باشد. در ایران خارج میگاستفاده برای دعوت از مناقصه

مه ناآیین 11رابطه، توجه به مفاد بندهای )ث( و )ج( ماده 

 9باشد. بر اساس تعریف جزء یاجرایی مذکور قابل تـذکر م

 12ه نامه اجرایی موضوع بند )ج( مادیینآ 2ند )الف( ماده ب

ور ق.ب.م، تهیه فهرست کوتاه بـر اساس اسناد واصله به منظ

 . پذیردارزیابی توان انجام تعهدات موضوع مناقصه صورت می

 اً بهمدتیکـی از ایـرادات وارده آن است که این ارزیابی کیفی ع

د مورصورت کلی و عام انجام گرفته و تعهدات موضوع مناقصه 

ده گیرد. از طرف دیگر اعتبار فهرست تهیه شغفلت قرار مـی

دت مدر مناقصات پیمانکاری بر اساس رشته و پایه مربوطه به 

 ایطاوالً؛ شر ـال قید گردیده است. این در حالی است که:س 2

 اجرای تعهدات موضوع مناقصه در هر پروژه با پروژه دیگر

ین اص خود را داراست. های خامتفاوت بوده و شرایط و ویژگی

ها شامل محل و زمان اجرای پروژه، حجم عملیات تفاوت

، زینـه اجـرای کـار، مشخصات خصوصیاجرایـی و میـزان ه

 های خاص اجرای موضوع مناقصه بوده کهتکنولوژی و تکنیک

 چیدها در فرآینـد ارزیـابی کیفی مناقصات امری پیهاحصا آن

 باشد.می

می پیمانکاران در رشته و پایه مربوط بدوًا ثانیاً؛ صالحیت عمو

بر اساس گواهی صالحیت صادره از سوی معاونـت نظارت 

های مشخص راهبردی ریاست جمهوری )که مطابق شاخص

یید قرار گرفته اسـت و بخشی از أگردند( مورد تارزیابی می

 گردد.ارزیابی مذکور موازی کاری محسوب می

ماًل ؛ عاله فهرست کوتاه تهیه شدهثالثاً؛ در زمان اعتبار دو س

، ییـد صـالحیت شـده و توانمندأحقوق پیمانکاران جدیـد ت

شود و اصل ایجاد محیط رقابت کیفی رفته میـده گـنادی

 گیرد.الشعاع موضوع قرار میتحت

 قصهرابعاً؛ با شناسایی لیست مذکور، احتمال تبانی بین منا

ه رایاستا بعضاً بـا اگران به شدت افزایش یافته و در این ر

 دالیل واهی نظیر: عذرخواهی از شرکت در مناقصه به دلیل

ه تکمیل ظرفیت کارهای در دست انجـام و یـا عـدم تمایل ب

انجام موضوع مناقصه در شرایط حاضر و همچنین ارایه 

هی پیشنهاد قیمت نامعقول، اتمـام مهلـت و یـا ابطـال گوا

خواهی فرآیند مناقصه عذر .. از حضور در.عمومی وصالحیت 

ه ه شدنمایند که این امر ضـمن تغییـر در لیسـت کوتاه تهیمی

ای بر و ایجاد ابهام در اعتبار لیست مذکور، فاقد شرایط الزم

 .(9) گرددای رقابتی میتحقق مناقصه

 گردد ضوابطلذا به منظور رفع ابهامات مذکور پیشنهاد می

صالح ع ذیرگزاری مناقصه محدود از سوی مراجخاصی برای ب

ور ه منظهای اجرایی باالمکان دستگاهتهیه و ابالغ گردد و حتی

ی گران با لحاظ ارزیابطمینان از توانمندی مناقصهحصول ا

ـه ، مناقصات خـود را بگران در اسناد مناقصهکیفی مناقصه

 ای عمـومی برگزار نمایند.روش مناقصـات دو مرحلـه

کند باید بداند قیمت هر شخصی که در مناقصه شرکت می

واقعی که برای دولت تمام شده است چه میزان است و باید 

های موجود را انجام دهد تا بتواند به این نتیجه ارزیابی واقعاً

برسد که آیا توانایی شرکت در مناقصه مدیریت موجود و سایر 

مسائل را دارد یا خیر متأسفانه شفافیت در خصوص آن هم در 

های انتخاب و بخش مالی وجود ندارد و یکسری مالک

ه خیلی گرانی کشود مناقصهی وجود دارد که باعث میگزینش

هم شایستگی الزم را در این خصوص دارند باعث مشکالت 

برای ایشان شود در تعریفی که در قانون مناقصات آمده 

ترین قیمت را ای است که مناسبارزیابی وضعیت مالی به گونه

باشد. ، میهمان قانون آمده است 20به شرح آنچه که در ماده 

سطح برای معامالت  های آتی نیز برای اعالم باالتریندر سال
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آن و کوچک یک ضریبی در نظر گرفته شد ولی باز هم به 

همین بسنده شد و همین کفایت کرد و به طور کلی تبیین 

ای خود را برای ارزیابی و قیمت و این گردید هر نهاد شیوه

ود را دارد و ـو روش خاص خ ددـبنه کار میـل بـمسائ

نمایند چون کت میکه در مناقصه شر گران و کسانیمناقصه

نها یکسان نیست و متفاوت است معموالً آنها هم آهای روش

دهند روش خاصی در روش خود را به طریق اولی تغییر می

های قانون ها برای نحوه احضار بررسی نشده است و برنامه

خاصی برای  بررسی صورت نگرفته است و در نتیجه کسانی 

به کسانی که نسبت  که با موضوع آشنایی الزم را ندارند

در موضع ضعف قرار آشنایی الزم را در این خصوص دارند 

در هر صورت در خیلی از موارد بررسی و بر  خواهند گرفت.

اساس آن قیمتی که از همان اول مشخص شده است انجام 

شود نه اینکه به صورت فرایندی و آنالیز و بررسی و پروسه می

این موضوع یک اشتباه  بررسی صورت بگیرد پس در نتیجه در

شود که این در هنگام خاصی هم پیش بیاید نادیده گرفته می

شود و ممکن است اصالً کار اجرای کار باعث زیان و ضرر می

 .(10) انجام شود

شود بحث یکی دیگر از مواردی که در مناقصات بررسی می

هایی است که درباره مسائل مالی  است به طوری که ارزیابی

به طور سریع مشخص  21قانون برگزاری مناقصات در ماده 

های ترازو کرده است که به هر طریق باید نهادهای مالی در تپه

قرار داده شود و پروسه و آنالیز و ارزیابی گردد و به کمیته فنی 

بازرگانی که از قبل مشخص است موضوع ارسال شود تا نهایتًا 

ظرف دو هفته اینها را با هم یکسان نبوده و به کمیسیونی که 

شود ارسال نماید؛ اما با این وجود مناقصه در آن برگزار می

صات نتوانسته است که در خصوص این قانون برگزاری مناق

کردن پیشنهاد خاصی بدهد پروسه همسنگ کردن و هم تراز 

تشریفات مناقصه و رعایت آن در مواردی که ذکر فقط بحث 

های کثیراالنتشار فراخوان در خصوص این شد و روزنامه

هایی که داده ضمناً باید که مهلت این پیشنهاد موضوع است

روز طول بکشد در  10ا بیشتر از شود و پذیرفتن آنهمی

خصوص موارد داخلی است و در خصوص مواردی که خارجی 

است یک ماه در نظر گرفته شده است قانون مناقصات و ماده 

به شرایط اسناد اشاره شده البته بهتر و الزم بود که اسناد  14

مناقصه شامل کلیه این شرایط و اسناد و مستنداتی باشد که 

خواهد مناقصه را برگزار کند ضروری ه میبرای هر کسی ک

 .(10) است

 

شبه  هاینظارتی بر شرکت عدم وجود سازوکار. 5-6-7

 گردولتی به عنوان مناقصه

ا ببه علت وجود امتیازات فراوان در قوانین مقررات مرتبط 

 وها های دولتی زیادی در حاشیه وزارتخانهمناقصات، شرکت

های دولتی ایجاد شده است که این خود به رشد سازمان

گری دولت کمک کرده و بخش خصوصی را عقب رانده تصدی

 .(11) است

لذا یکی از اشکاالتی که در حال حاضر و در ارتباط با 

جامعیت قانون برگزاری خریدهای دولتی وجود دارد، عدم 

های شبه دولتی است نسبت به شرکت 1383مناقصات مصوب 

به نظر  .(12) نمایندبرداری میکه از امتیازات حاکمیتی بهره

ود تا با شنینی باید طراحی و کار نظارتی و تق رسد سازمی

ها بتوان رقابت واقعی را در بازار کنترل این نوع شرکت

های شبه . حضور شرکتریدهای دولتی ایران، برقرار نمودخ

ت. دولتی در مناقصات دولتی، تبدیل به نوعی انحصار شده اس

ها به طور یکسان در حالی که باید زمینه حضور همه بخش

 بازنگری کار الزم است قانون موردفراهم شود و برای این 

 دچه موانعی وجود دارد بر طرف شوکامل قرار بگیرد و چنان

ها به جز ضربه سازی توسط شبه دولتیبنابراین شرکت .(13)

نین و مقررات و حذف وحشتناک به اقتصاد کشور و نقض قوا

 بخش خصوصی واقعی، ثمره دیگری به جا نخواهد گذاشت.

 

 ات در دوران اجرامسائل و مشکالت مناقص .5-6-8

از آنجا که مسائل دوران اجرا ریشه در مشکالت و مسائل 

ترین شود که با کوتاهمناقصات دولتی دارند، لذا سعی می

الت حین اجرا و عبارات، حداکثر مفاهیم مؤثر در ردیابی مشک

راهکارهای متناسب با آنها توضیح داده شود. گفتنی است، 

ماند. آنچه در زیر دامنه مشکالت به دوران مناقصه محدود نمی
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آید، مواردی است که عالوه بر آن باید مورد توجه قرار می

 گیرد.

 نامه بانکی مستلزم معرفیبه طور کلی صدور انواع ضمانت

 بر هم نه بر اساس قیمت واقعی، بلکه وثیقه ملکی است که آن

ود و شتر است، ارزیابی میای که بسیار نازلطبق قیمت منطقه

های این امر، کار را برای پیمانکاران، به خصوص در طرح

 سازد.بزرگ، بسیار دشوار می

 ند،شودر معامالتی که به ترتیب مناقصه یا مزایده انجام می

 گردد:اددهندگان اخذ میمعموالً دو نوع سپرده از پیشنه

انی نامه، تمام کسسپرده شرکت در مناقصه، مطابق آیین -1

دهند، که داوطلب معامله با دولت هستند و پیشنهاد می

 ای به صورت نقدی به حساب سپرده دستگاهاند سپردهمکلف

د گزار در بانک تحویل و رسید آن را ضمیمۀ پیشنها مناقصه

رده آن است که چنانچه خود کنند. منظور از اخذ سپ

 پیشنهاددهنده پس از اعالم رأی کمیسیون مناقصه به عللی

 بوطحاضر به امضای قرارداد نشد، سپردة او به نفع ادارة مر

 نامۀ معامالت(.آئین 10از ماده  1)بند  ضبط شود

 وشود ای که حاضر به معامله نمیدهندهبدیهی است پیشنهاد

ه ک-اداره و تجدید مناقصه  با امتناع خود، سبب تضییع وقت

ت گردد، باید از عهدة خسارمی -غالباً مستلزم هزینه است

بب سبرآید. گرفتن سپردة انجام معامله، از پیشنهاددهندگان 

ه شود که افراد بدون جهت موجب تضییع حقوق و وقت ادارمی

 نشوند.

صه نامۀ معامالت، میزان سپردة شرکت در مناقبه موجب آیین

د به موضوع و خصوصیات معامله، نباید از پنج درصبا توجه 

ن مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد، ولی در صورتی که میزا

ار زـگسپرده از پانصدهزار ریال بیشتر شود، دستگاه مناقصه

 زارتواند میزان سپرده را به مبلغ متناسب که از پانصدهمی

ۀ نامآیین 11از ماده  4)بند ریال کمتر نباشد، تقلیل دهد

 معامالت(.

سپرده یا تضمین حسن انجام کار. این سپرده فقط از برندة  -2

شود و منظور از آن این مناقصه قبل از امضای قرارداد اخذ می

است که تعهدات پیمانکار ضمانت اجرایی داشته باشد تا در 

صورت تخلف و یا قصور، اداره بتواند از محل مزبور خسارت را 

ست سپردة حسن انجام کار باید به میزانی جبران کند. بدیهی ا

 .(14) باشد که خسارات احتمالی اداره را جبران کند

 

 قرارداد های قانونی مناقصات پس از انعقادچالش. 5-7

ی های پیش روهای و محدودیتدر این قسمت چالش

  یم.مناقصات پس از انعقاد قرار داد را تبیین و تشریح نمای

 

نامه اجرایی در یینعدم توجه به جایگاه آ .5-7-1

 مقایسه با قانون

ار در خصوص بحث شکایات و اینکه یک نفر که مناقصه را برگز

 اطبمخکسی که در مناقصه شرکت نموده  جانبکند از می

اد مو که به موجبگی یک هیئت رسید ،گیردشکایت قرار می

، تشکیل قانون برگزاری مناقصات مشخص شده است 8و  7

ر ددر هر صورت اگر قرارداد و عقدی که آمده  .(15)شود می

 ،ندبدا و موجه اساسنامه مورد اعتراض واقع بشود آن را صحیح

ه بیز تواند نسبت به اینکه معلق بماند یا ادامه عقد را نمی

نامه اختیار دارد. مشخص است یک آیین ،فسخ کند نحوی

د ج باشتواند احکامی در آن مندرتر از قانون است و نمیپایین

 ،هیئت ارد کهد گاهی احتمال .تر باشدکه از قانون سخت

نوان دستگاهی که موضوع را از طریق دبیرخانه خود به ع

 رسدبه نظر می ، حل و فصل کند.کندمناقصه را برگزار می

را زی دارد؛این موضوع را  صالحیت ابطالدیوان عدالت اداری 

ر از قانون اگ 21که طبق ماده  زیرا .مغایر با قانون است که

 یا ومنعقد شدن عقد امتناع صورت پذیرد یا ممانعت بعمل آید 

ط توان آن را به نفع خود ضبئه نشود میارا هناماینکه ضمانت

 .(15) نمود

 

ح شکایت مقرر در عدم مطابقت فرایند طر .5-7-2

 نامه اجرایی با قانون برگزاری مناقصاتآیین

ه یک نفر که شاکی نامه به این صورت است کشکایت در آیین

است باید به صورت مکتوب تقاضای خود را به دبیرخانه همان 

کند ارائه دهد و آن هیئتی که گفتیم به شکایت رسیدگی می

برگزاری مناقصات هم گفته  25را تسلیم دبیرخانه کند ماده 

کند نسبت به اینکه بعضی اگر کسی که در مناقصه شرکت می
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نشده و رعایت نگردیده است  از مواد قانون برگزاری مجری

تواند به باالترین مقام آن دستگاه که مناقصه را انجام داده می

است مثال اگر شهرداری بوده است به شهردار اعالم نماید و 

منتظر پاسخ او بماند پاسخ را دریافت کرد اگر کماکان به آن 

تواند به هیئت یا باالترین موضوع اعتراض داشت باز هم می

رسد آنچه قانون مطرح سئول شکایت کند به نظر میمقام م

نموده است این موضوع است که باید قبل از اینکه در هیئت 

شکایتی مطرح شود نظر باالترین مقام دستگاه شکایت صورت 

روز که  15پذیرد دستگاه و باالترین مقام آن باید ظرف 

شکایت را وصول نمود نسبت به آن رسیدگی کند و دستگاه 

طبیعتاً دارای سه روش و سه حالت از اموال یا وارد است دیگر 

کند کالً دوم یا وارد نیست و سوم اینکه رسیدگی نمی

ه ـرده در موقعیتی کـمشخصات قانون شاکی را مکلف ک

گذار برای خود در نظر گرفته است شکایت را مطرح کند قانون

شده منوط به این است که اول به باالترین مقام دستگاه تسلیم 

باشد سپس بعد از آن بر اساس ترتیباتی که گفتیم به هیئت 

 ارائه دهد.

 

ی و اعالم عدم کوتاه بودن مهلت بررس .5-7-3

 صالحیت هیأت

قانون اساسنامه، هیأت رسیدگی به  7برابر بند )ج( ماده 

شکایات مکلف است در صورتی که ظرف سه روز کاری از 

گی تشخیص ندهد دریافت شکایت، خود را صالح برای رسید

مراتب را ظرف حداکثر دو روز کاری از طریق دبیرخانه به 

اطالع شاکی برساند. آنچه که مسلم است این است که 

شکایاتی که در خصوص همان اجرای قوانین برگزاری 

مناقصات یعنی عدم رعایت آنها ممکن است مطرح شود 

ای ه گونهباشد اساسًا شکایت باید ب احتمااًل دارای انواع مختلفی

باشد که هیئت صالح به رسیدگی باشد و اگر صالح به 

رسیدگی نباشد تکلیفی برای رسیدگی ندارد و مرجع صالح 

تواند به آن رسیدگی نماید و این موضوع را هم آنچه که می

مشخص است باید ظرف دو روز به کسی که شکایت را تقدیم 

سه روزه  رسد این مهلتهیئت مدیره اعالم نماید به نظر می

مشخص شده با توجه به بروکراسی اداری که در کشور حاکم 

پذیر نیست و باید تغییر نماید آنچه که در است امکان

قانون اساسنامه یا تبصره  6صالحیت هیئت نیست در مواد 

 .(8) قانون برگزاری مناقصات ذکر است 8یک ماده 

 

 گیرینتیجه. 6

های های دولتی برای رسیدن به اهداف و نیازهر ساله دستگاه

د که دهنخود مبادالت متعددی را با بخش خصوصی انجام می

م نجاابسته به نوع و مبلغ باید با تشریفات خاصی انجام شود. 

 ع وتشریفات مناقصه و مزایده مطابق با قانون و چهارچوب شر

یق باشد. رعایت دققانون شرط صحت این مزایده و مناقصه می

ها و خألهای تواند از حدوث چالشو اصولی تشریفات می

ف ختلذکور در قوانین مقانونی تا حد امکان بکاهد. تشریفات م

مورد بررسی  1383از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 

ظام قانون ارتقای سالمت نگذار قرار گرفته است و در قانون

رفته مورد مداقهه قرار گ 1390اداری و مبارزه با فساد مصوب 

صل ااست. یکی از اهداف مهم و اساسی این قانون اصل رقابت، 

الت در دولت است. اصل برابری همه شفافیت فرآیند معام

کنندگان با حقوق برابر، جریان آزاد اطالعات و شرکت

ین ادسترسی برابر به اطالعات همه افراد نیز از اصول دیگر 

 باشد.قانون می

اند های اجرایی موظفبر اساس قانون مارالذکر دستگاه

معامالت خود را از طریق مناقصه )جهت خرید( و مزایده 

قانون برگزاری  2فروش( انجام دهند. مطابق ماده )جهت 

، مناقصه، فرایندی است رقابتی برای 1383مناقصات مصوب 

تأمین کیفیت مورد نظر، که در آن تعهدات موضوع معامله به  

گری که قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار مناقصه

ی را های مؤثرشود. هر چند قانون برگزاری مناقصات، گاممی

در جهت استاندارد نمودن و شفافیت در معامالت دولتی 

ها خألهایی دارد برداشته اما با گذشت بیش از یک دهه چالش

ها و نماید چالشکه نیاز به بازنگری و اصالحات را تأیید می

خألهای قانونی مناقصات و مزایدات دولتی که مسأله بنیادین 

های ند. الف( چالشباشدر پژوهش حاضر است در دو محور می

های قانونی چالشونی مناقصات تا انعقاد قرارداد ب( قان

مناقصات پس از انعقاد قرارداد. در برخی موارد هم سکوت 
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قانونی وجود دارد و هم نقص قانونی،  مناقصه و مزایده همراه 

های باشد و مسلم است ارزیابیبا ارزیابی فنی و تخصصی می

شد که باعث موانعی گردد که نتواند به ای بافنی نباید به گونه

کیفیت مناقصه کمک کند و باید بر اساس عملکرد باشد نه 

ظاهر یعنی استانداردهایی در آن رعایت شده باشد که مبنا 

ای باشد که تبلیغی برای یک برند خاص باشد و نباید یک گونه

کنند نباید انجام گیرد و موسساتی که آنها برای خرید اقدام می

نفع باشند و دارای منفعت باشند در این خصوص قانون یذ

ساکت است و ناقص چرا که فقط در مناقصات به دو مرحله 

های فنی و بررسی گزار و وظایف آن و ارزیابیدستگاه مناقصه

 اسناد و معیارها اشاره نموده است. 

 

 قدیر و تشکر. ت7

 ودت از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساع

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

ن نواعنویسنده دوم بعنوان نویسنده مسئول و بقیه مولفین، به 

 اند.همکار در تدوین مقاله ایفای نقش نموده

 

 تضاد منافع. 9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: In each financial year, in order to provide public 
procurement and in order to achieve development and infrastructure goals, the 
executive bodies of the country perform various transactions in the form of 
tenders and auctions. Government procurement in other parts of the world is 
covered by the Public Procurement Law. Our goal in this article is to explain the 
challenges and limitations of government tenders and auctions. 
 

Materials and Methods: This descriptive-analytical article has been prepared by 
using documentary method and filing tool. 
 

Results: The findings indicate that; With the formation of the new paradigm of 
government privatization and downsizing, bidding or the procurement process 
has been proposed as a means of reducing government duties. Prevents 
government corruption and strengthens the private sector. Unfortunately, the Law 
on Tenders, adopted in 2004, failed to demonstrate the effectiveness needed to 
ensure the principles of legal standards accepted in tenders. The gaps and 
challenges of this law have led to the spread of corruption in tenders. And the law 
on holding tenders approved in 2004, also failed to show the necessary efficiency 
to guarantee the principles of legal standards and accepted by itself, in the matter 
of tenders. Gaps and challenges of this law have led to the spread and 
development of corruption in tenders. 
 

Ethical considerations: From the beginning to the end of the article, it has been 
prepared and compiled with adherence to the principles of honesty and 
trustworthiness. 
 

Conclusion: One of the new laws regulating the transactions of government 
agencies is the law on tenders and its executive regulations. At the beginning of 
the implementation of the law, government agencies had many ambiguities and 
challenges in implementation, most of which have been resolved after the 
adoption of its executive regulations. According to research, one of the main 
challenges in government transactions is the restricted bidding process. Which 
has also led to corruption. In this regard, serious challenges, such as unclear 
method of exercising the powers of the bidder, how to evaluate the quality of the 
bidder, not registering tenders in the tender information database, not allowing 
the bidder to open the envelopes, non-responsiveness of the bidder to the bidder 
in The executive context of this law is observed. 
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