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هاي دولتی در شناسی مقررات و تشریفات مناقصه و مزایدهآسیب

  استان قم

  رضا کرمی                                                                                                                             

محقق و مدرس حوزه و دانشگاه                                                              
1  

  مقدمه

- قالب فرآیند مناقصه و یا مزایده در دستگاهساالنه معامالت زیادي در 

اي، زیرساختی، نگهداري هاي دولتی و در راستاي تحقق اهداف توسعه

هریک از این فرآیندها  .پذیردو تعمیر، پشتیبانی و نظیر آن صورت می

اي اساسی و مهم قبل از فرآیندهاي عقد درواقع، گلوگاه و مرحله

سزاي انتخاب صحیح به تأثیره به با توج .باشندقرارداد و اجرا می

فنی واجد شرایط در قالب مناقصه یا مزایده در خاتمه - پیشنهاد مالی

ها و مناسب یا نکوهیده یک پروژه، لزوم شناسایی و تبیین نارسایی

فنی و  ،کاهش عوارض منفی مالی وهاي الزم بینیپیش براينواقص 

  .استها از اهمیت زیادي برخوردار حقوقی پروژه

- از بودجه دولت صرف اجراي پروژهسالیانه مقادیر قابل توجهی 

هاي عمرانی از مناظر مختلف پروژه. گرددهاي عمرانی کشور می

زایی از اهمیتی استراتژیک بسترسازي توسعه و اشتغال همچون

هاي ها در راستاي برنامهبرخوردارند و لذا انجام موفق این پروژه

حصول ایده ذهنی . باشدمی هالی مجریان آناصتعیین شده از اهداف 

هایی با عنوان واگذاري کار به واقعیت عمرانی ناگزیر از عبور از مرحله

                                                
1

کارشناس ارشد معماري و شهرسازي، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی، دکتري تاریخ و    - 

  تمدن اسالمی 
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ها در این ها و نارساییعلم به موانع و نارسی. باشدو عقد قرارداد می

  .باشدهاي عمرانی میگر انجام صحیح و بهینه پروژهتسهیل ،مرحله

حمایت مالی اداره کل بازرسی استان قم بـه انجـام   در این تحقیق که با 

اي و بررسی قانون برگزاري مناقصات رسید، پس از مطالعات کتابخانه

شناسی فرآیندهاي مناقصه و نیز مصاحبه حضوري درخصوص آسیب

علل عمده ایجـاد نارسـایی در فرآینـد واگـذاري معـامالت       18و مزایده، 

توزیــع پرسشــنامه در بــین  دولتــی احصــاء و پــس از آن بــا تنظــیم و 

هاي اجرایی استان قم، این علت در معرض قضـاوت خبرگـان و   دستگاه

  . بندي و تشخیص اهم موارد قرار گرفتنیز اولویت

از طرفی ماهیت . گردداین تحقیق در زمره تحقیقات میدانی محسوب می

خصوصیات اشـاره  . باشداصلی آن، ماهیتی دولتی، اداري و حقوقی می

مسـتقیم و   تـأثیر هاي مختلف در طـی رونـد پـژوهش    دشواري شده بر

توانسـت بـه جـاي گـذارد، امـا همکـاري و تشـریک        بعضاً منفـی را مـی  

ها، سبب گردید تـا پتانسـیل نقطـه ضـعف     ها و دستگاهمساعی سازمان

اشاره شده، به نقطه قـوتی بـراي ایـن پـروژه بـه واسـطه تعـداد بـاالي         

  .دجامعه آماري متخصص آن تبدیل گرد

در پایان پژوهشگر و همکاران ایشان، مراتب تشکر صمیمانه از ریاست 

محترم اداره کل بازرسی استان قم و همکاران محتـرم زیرمجموعـه آن   

وجود فرهنگ حاکم بر این اداره کل مبتنـی  . نمایندطور ویژه اعالم میبه

هاي کاربردي و نیز حمایـت از پژوهشـگران   بر توسعه و بسط پژوهش

برد استوار است جاي تقدیر و مایـه امیـدواري    -پایه نگرشی بردکه بر 
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هاي اجرایی استان قم که به دلیل تعدد همچنین از کلیه دستگاه. باشدمی

اي جهت حفظ اطالعات، جزییات اسـامی  ها و نیز رعایت اخالق حرفهآن

  . ها امان و محفوظ خواهد ماند، سپاس ویژه نگارندگان اعالم گرددآن

  ضرورت تحقیق  

ــت و          ــاد امنی ــس از ایج ــت  پ ــیم و تربی ــه تعل ــودن زمین ــراهم نم ، ف

ــا        ــا ب ــت ت ــالمی اس ــت اس ــی حکوم ــایف ذات ــادي از وظ ــران و آب عم

ــک جهــت  ــع عوامــل الزم در ی ــري واحــدتجمی ــراد جامعــه تحــت ، گی اف

زعامـــت رهبـــري واحـــد، امـــت اســـالمی را پدیـــد آورده و شـــرایط 

ــرا    ــوین ف ــالمی ن ــدن اس ــاد تم ــدایج ــران و  . هم آی ــتا عم ــن راس در ای

ــدار  ــدي پایـ ــعه کالبـ ــه ،توسـ ــناخت آن  شاخصـ ــه شـ ــایی دارد کـ هـ

ــا شــناخت اضدادشــان کــه در   شاخصــه ــه جــز ب ــا ب  شناســیروشه

شــود، مقــدور هــاي توســعه پایــدار خوانــده مــیآســیب، بحــث حاضــر

. نخواهد بود

در همین منظـر مسـئوالن و مـدیران اسـالمی مـا بـا نگـاهی بـه ارقـام          

خواهنــد رســید کــه بــه ایــن باورمنــدي هــاي ســنوات گذشــته بودجــه

هـــاي از پـــروژه بـــرداريوقفـــه در رونـــد اجـــراء و بهـــرههرگونـــه 

ــه     ــزایش هزین ــات اف ــزان موجب ــه می ــا چ ــی، ت ــی را  عمران ــاي عمران ه

حیثیتــی  و مـالی  ،هـاي انسـانی  فـراهم آورده و بـه هـدر رفـت سـرمایه     

هــاي وصــول بــه یــک جامعــه نظــام اســالمی و دورمانــدن از ضــابطه

  . در تراز اسالمی منجر خواهد شد

هـــاي نظـــارتی نظـــام، در صـــورت تقویـــت بنیـــه علمـــی و دســـتگاه

ــت در تب  ــد توانس ــپژوهشــی خــود خواهن ــاَ  ی ــب موضــوع اثبات ین جوان

نسـبت بـه اهمیـت رونـد توسـعه و عمـران کشـور بـا توجـه بـه حجـم            
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ــع و      ــناخت موان ــه ش ــبت ب ــاً نس ــاد آن و نفی ــیار زی ــیبس ــايبآس  ه

شــود، هــاي عمرانــی مــیرو کــه موجــب کنــدي و تعطیلــی پــروژهپــیش

انـدرکار مـدد رسـانده و بـا اسـتفاده      هـاي دسـت  به نهادهـا و سـازمان  

ــده     ــازخوانی پرون ــات و ب ــه مجرب ــتناد ب ــحیح و اس ــار ص ــاي از آم ه

ــف تخلفــات و همچنــین معنــادار کــردن آمــار و نــوع آن       هــا، مختل

ــتگاه  ــدیران و دس ــر را بــ  م ــاي درگی ــذ روشه ــب و  ه اخ هــاي مناس

هــاي عمرانــی رهنمــود   علمــی در ورود و خــروج ســالم از پــروژه   

  .گردد

ــق    ــن اف ــرم ســازمان، ای ــه مــدیران و بازرســان محت ــق حاضــر ب تحقی

هـاي عمرانـی   دید را خواهـد افـزود تـا علـل توقـف بسـیاري از پـروژه       

ــه آن   ــان چهارگان ــوي ارک ــا را از س ــا(ه ــاور ،کارفرم ــار ،مش  ،پیمانک

عامــل  140، بــا ایــن منظــر نگریســته و حــدود  )هــاي نظــارتیدســتگاه

هــاي تــر کـه بـه کمــک بررسـی   عامـل اصـلی   18هـا را در قالــب  پـروژه 

ــ نظرســنجی دســتگاه ومیــدانی  ــراهم آمــده هــاي اجرایــی اســتان ق م ف

  . دنناست به قضاوت بنشی

  تحقیق هدف

هدف کلی این پژوهش شناسایی نقاط ضعف فرآیند واگذاري 

) هاي دولتیها و مزایدهمقررات و تشریفات مناقصه(ت و کاال خدما

  . باشداست که خود مشتمل بر قوانین و ریزفرآیندهاي مربوطه می

  قروش انجام تحقی

منظور اي بهمطالعات کتابخانهاي از مجموعهاین پژوهش در ابتدا 

در حوزه ها ها و نارسایی آشنایی و تجزیه و تحلیل مشکالت و کاستی
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در این . پردازدمیقوانین و فرآیندهاي واگذاري با تأکید بر مناقصات 

مرحله همچنین مقاالت و کتب مرتبط با حوزه پیرامونی موضوع نیز 

سپس مطالعات میدانی از طریق مصاحبه . مطالعه قرار گرفتمورد

آوري با توجه به جمع. نظر صورت پذیرفتغیررسمی با افراد صاحب

و حوزه، پرسشنامه آماري تنظیم و توزیع گردید و اطالعات در این د

بندي و به جمع انحاصله، در آخرین مرحله پژوهشگرنتایج براساس 

  .نداین پژوهش پرداختاز حاصل  يهاارایه یافته

  مزایاي این تحقیق

-می هستند،هاي عمرانی پروژه مجريسسات دولتی که ؤکلیه م

سازمانی که . ود استفاده کنندتوانند از نتایج طرح به اقتضاي جایگاه خ

بردار اصلی تواند بهره دارد و درواقع میپژوهش ارتباط مستقیم با این 

بازرسی کل کشور باالخص اداره کل بازرسی استان  باشد سازمان آن

واسطه تقویت دید تخصصی نظارتی و تقویت نقاط مهمی که در قم به

ریزي و معاونت برنامهن توجه نمود و نیز ه آبایستی بها میوارسی

کارگیري در اتخاذ تصمیمات نظارت راهبردي ریاست جمهوري براي به

هاي الزم در فرآیندهاي تدوین یا اصالح قوانین و یا نظارت بینیو پیش

  .باشدبر امور اجرایی سیستم واگذاري و انعقاد قرارداد می

  فرآیند پژوهش 

شناسی مربوطه به در این تحقیق پس از ارایه تعاریف و اصطالح

 درهاي مرتبط، هاي عمرانی و اهداف و وظایف آن و تاریخچهپروژه

فلسفه قراردادها و قوانین حاکم بر معامالت دولتی و نیز تاریخچه ادامه
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-همه مورد تحقیق و بررسیو خصوصیات قانون برگزاري مناقصات 

به مصاحبه  گرفت و در پایان با استنادقرار اي و میدانی جانبه کتابخانه

شونده بهو اتکا به خبرگی و سپس خرد جمعی متخصصان مصاحبه

رسان در انجام معامالت دولتی صورت غیررسمی، نواقص مهم آسیب

  .بندي گردیدشناسایی و دسته

  هاي تحقیقیافته

  مصاحبه)الف

  مشکالت و نارسایی هاي معامالت دولتی 

دهنده شده، نشانهاي انجام کیفیت پروژهبررسی زمان، هزینه و

یابی و ریشه .وجود اشکاالتی در قانون برگزاري مناقصات است

ها خود مستلزم شناخت و واشکافی مسایل و شناسایی نارسایی

بر این اساس در تحقیق حاضر فرآیند کار بر این امر . مشکالت است

با . استوار گردید تا مسایل و مشکالت با دقت مورد تحلیل قرار گیرند

هاي عمرانی، ه عنوان پروژه و نیز پویایی و پیچیدگی پروژهتوجه ب

گر شناخت دقیق، عمیق و صحیح بوده انجام مطالعات میدانی تسهیل

اندرکاران متخصص در حوزه بر این اساس مصاحبه با دست. است

یکی از . گر تحقیق گردیدخصوص یاريهاي عمرانی در اینپروژه

مشکالت جاري در فرآیند  هاي مهم این تحقیق، احصاءخروجی

  :گرددها اشاره میاي از آنمعامالت است که به پاره

معلوم نبودن و یا حداقل واضح نبودن نیازهاي واقعی کارفرما به .1

هاعلت نمایشی بودن بعضی از پروژه
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عجله در شروع عملیات اجرایی و ازسوي دیگر، معلوم نبودن توان .2

نظام اطالعاتی جامع و کارآمد که واقعی پیمانکاران به دلیل فقدان 

- ضبط و بهانکاران را به موقع ثبت، بتواند اطالعات مربوط به پیم

.کارفرماها قرار دهدکند و در اختیارروز

وجود روابط شخصی و پنهانی و احتمال تبانی و مبادالت ناسالم .3

گزاران به علت گران با برخی از مناقصهبین برخی از مناقصه

خی از کارفرماها و تمایل برخی از پیمانکاران به خواهی برسهم

بر و برقراري روابط ناسالم براي دستیابی هاي میانطی کردن راه

اي هم براي کشف و متأسفانه، سازوکار شایسته. به منافع بیشتر

  .خنثی کردن این مناسبات ناسالم وجود ندارد

 دهد که هزینهبررسی نتایج مناقصات برگزارشده نشان می.4

.ها هم طوالنی شده استبرگزاري مناقصات سنگین و زمان آن

متأسفانه به دلیل ایرادات موجود در ساختار برگزاري مناقصات .5

ها در قانون ولیتئکه ناشی از ساختار غلط در ماتریس مس

برگزاري مناقصات است، فساد دیگري روبه رشد است، یعنی 

کنند که در پیشنهاد میها کسانی با مراجعه به پیمانکاران به آن

ازاي دریافت درصدي از مبلغ قرارداد، امتیاز مکفی و فنی باالیی را 

ها را در مناقصات برایشان منظور کنند و ترتیب برنده شدن آن

بدهند و پیمانکارانی که به علت روابط نادرست حاکم در مناقصات 

نهادها گونه پیشتوانند کار بگیرند، گاهی ناگزیر از قبول ایننمی

.شوندمی
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گران در مناقصات چندان مناسب نیست زیرا ارزیابی کیفی مناقصه.6

ریزي و نظارت راهبردي پیمانکاران قبالً توسط معاونت برنامه

گیرند و تشخیص میریاست جمهوري مورد ارزیابی قرار

شوند و دیگر ضرورتی براي ارزیابی بندي میصالحیت و رتبه

که خصوص آنقصات وجود ندارد، بهگران در مناکیفی مناقصه

شود که ارزیابی پیمانکاران در مناقصات توسط افرادي انجام می

- اي عمل میرا ندارند و به صورت سلیقهاصالً صالحیت انجام آن

حساب دستگاه اجرایی بدون داشتن تخصص الزم کنند، مثالً ذي

دهد که مینشیند و به پیمانکار نمرهدر کمیسیون ارزیابی کیفی می

  .تواند سبب شودات نامطلوب و غیر بهینه زیادي را میتأثیرخود 

اجمال و ابهام برخی از مفاد قانون که موجبات تفاسیر و .7

  .هاي مخالف را فراهم آورده است برداشت

اطالع کافی کارکنان و متصدیان مناقصات از قوانین و  عدم.8

  مقررات مربوط

الزم براي برگزاري مناقصات ي  اختصاص کارکنان و هزینه عدم.9

  کارآمد

  تخصیص زمان کافی براي برگزاري مناقصات عدم.10

هاي مختلف  مشارکت بخشاستفاده از کارگروهی و عدم عدم .11

  سازمان در برگزاري مناقصات

هایشان در انجام  باور کارکنان به اثربخشی اقدامات و تالش عدم.12

  معامالت سالم و فنی
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کلی، نگارشی، دستوري و چاپی در و نقایص ش هابرخی اشکال.13

  قانون برگزاري مناقصات

کارشناسی در قانون برگزاري برخی اشکاالت محتوایی و.14

  مناقصات

هاي اجرایی قانون برگزاري مناقصات با  نامه برخی تناقضات آیین.15

  خود قانون

هاي اجرایی قانون برگزاري مناقصات  نامه برخی موارد خروج آیین.16

  یارات قانونیاز حدود وظایف و اخت

-هاي اجرایی کامل از سوي کارفرما و یا مشاور بهتهیه نقشهعدم .17

  کار گرفته شده

کار عدم انجام برآورد صحیح کار از سوي کارفرما و یا مشاور به.18

  گرفته شده

  نبود ظرفیت الزم کاري پیمانکار.19

  نامهعدم تأمین اعتبار مکفی در موافقت.20

که موجب رقابت آزاد گردد عدم تدوین شرایطی در اسناد مناقصه .21

  .و باعث انحصاري شدن مناقصه شود

  گران هاي معتبر از سوي مناقصهنامهعدم ارایه ضمانت.22

رسانی مناقصات عدم رعایت مقررات نظام مستندسازي و اطالع.23

 23اجرایی بند  د  ماده نامه براساس آیین) مکتوب و الکترونیکی(

  قانون

  مین کنندگان کاالأتپیمانکاران و نداشتن گواهینامه صالحیت معتبر.24
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  فقدان حسن سابقه در کارهاي قبلی.25

قانون در  13عدم درج فراخوان مناقصه براساس مفاد ماده .26

رسانی هاي کثیراالنتشار آگهی و در پایگاه ملی اطالعروزنامه

  مناقصات 

طور قانون به 14عدم تهیه و تحویل اسناد مناقصه مطابق مفاد ماده.27

  متقاضیان  یکسان به همه

موقع جلسات مناقصه و فنی بازرگانی با حضور عدم تشکیل به.28

 5کلیه اعضاء و عدم تنظیم صورت جلسات الزم و مطابق ماده 

قانون

  دالیل اصلی و مهم در بروز آسیب در معامالت دولتی 

در مناقصه ترقیمت پایینپیشنهاد  بر مبناي پیمانکار صرفاً انتخاب.1

و یا اشتباه در اسناد شکلی مناقصه یا مزایده اطالعات و مدارك ناقص.2

عدم شرکت پیمانکاران باتجربه در مناقصه.3

جهت اعمال عدم بازدید مشاور از مشخصات و احجام پروژه به.4

در اسناد معامله اعم از مزایده یا مناقصه

برآورد نادرست مبلغ پایه.5

هاي آن در اسناد نویس قرارداد و پیوستعدم تنظیم دقیق پیش.6

مناقصه یا مزایده

فقدان اعمال سوابق منفی قبلی پیمانکاران در فرآیند فراخوان.7

عدم احاطه به قانون برگزاري مناقصات از سوي کارفرما در.8

مزایده/تنظیم و برگزاري مناقصه
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عدم احاطه به قانون برگزاري مناقصات از سوي مشاور در .9

مزایده/تنظیم و برگزاري مناقصه

عدم برگزاري دوره توجیهی قوانین و نکات مهم معامالت .10

هاي اجراییبراي کارکنان فنی دستگاه) مزایده/مناقصه(

فقدان هماهنگی بین واحد فنی و حقوقی و مالی مرتبط با دستگاه اجرایی.11

هافقدان وجود تقویم فکورانه جهت برگزاري مناقصات و مزایده.12

معامالت به صورت کامل یا عدم حضورکلیه اعضاي کمیسیون .13

هامنظم در زمان بازگشایی پاکت

بندي و وجود تنوع غیرمرتبط در موضوعات فقدان اولویت.14

کیفیت بررسی اسنادبر تأثیرفراخوان و 

زمان کوتاه و فشرده جلسه جهت بررسی پیشنهادها.15

عدم پایداري در تأمین اعتبار، قبل از برگزاري مناقصه.16

عالم برنده تا انعقاد قراردادتطویل زمانی فرآیند ا.17

مدت زمان فشرده اعالم شده به پیشنهاددهنده جهت اعالم .18

پیشنهاد و زمان ناکافی ایشان جهت بررسی و اعالم قیمت واقعی

  

اي جهت گانه اشاره شده مبناي تهیه و تنظیم پرشسشنامه 18عوامل 

عرضه به جامعه خبرگان متخصص در استان قم در جایگاه 

کارفرمایی قرار گرفت، تا بر آن اساس عمده دالیل اصلی شناسایی و 

.عامل مشخص گردد 18نیز روایی این 



  18                       گزارش پژوهشی        

  پرسشنامه)ب

عامل عمده نارسایی در  18ساختار پرسشنامه اولیه مشتمل بر 

هاي اجرایی استان هاي برگزارشده دستگاهها و مزایدهفرآیند مناقصه

چندین ماه مطالعه مستمر و مشاوره  قم تنظیم گردید که این امر در پی

و مذاکره کسب راهنمایی از متخصصین دانشگاهی و نیز شاغلین 

هاي متون تحقیق هاي اجرایی استان قم و با تکیه بر بررسیدستگاه

همچنین در تهیه و تدوین پرسشنامه عالوه بر اخذ نظرات . حاصل شد

  :نظران از منابع ذیل کمک گرفته شداساتید و صاحب

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  

قانون محاسبات عمومی  

شرایط عمومی و خصوصی پیمان  

هاي مالی معامالتینامهآیین  

- شده و مطالعه نظرات پرسشهاي تکمیلبررسی پرسشنامه

دهندگان از نحوه طراحی سؤاالت بوده شوندگان حاکی از رغبت پاسخ

  .است

هاي بسته بوده و مقیاس سؤاالت پرسشنامه از نوع سؤال

عبارتی در پنج رده با به .لیکرت بوده است طیفگیري سؤاالت،  اندازه

  .اندبندي گردیدهاهمیت خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد دسته

در این تحقیق براي افزایش روایی محتواي پرسشنامه از ابزارهاي ذیل 

  :استفاده شد
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متخصصان و کارشناسان امور استفاده از نظرات استاد راهنما،.1

  پژوهشی

  هاي مشابه، مقاالت، کتب و مجالت مطالعه پرسشنامه.2

اندرکاران عوامل و دستتوزیع ابتدایی پرسشنامه بین تعدادي از .3

  و اعمال نظرات اصالحی آنانبا تجربه 

  

  شوندگانهاي آماري پرسششناختی و ویژگیجمعیتاطالعات 

  

  افراد سابقه کاري-1نمودار شماره

درصد داراي سابقه کمتر از  4/3نفر معادل  7شونده مصاحبه 204از 

نفر معادل  119سال و 15تا  5درصد بین  8/33نفر معادل  69سال،  5

درصد به این  4/4نفر معادل  9اند و سال بوده15درصد بیش از  3/58

به نفري که  195باتوجه به مقادیر درصد معتبر، از . اندسؤال پاسخ نداده

 4/35سال،  5از درصد داراي سابقه کمتر 6/3اند، این سؤال پاسخ داده

  .اندسال بوده15درصد بیش از  61سال و  15تا  5درصد بین 
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  افراد میزان تحصیالت دانشگاهیتوزیع فراوانی -2نمودار شماره

درصد  4/3نفر معادل  7شونده میزان تحصیالت مصاحبه 204از 

 1/47نفر معادل  96لیسانس، درصد فوق 27نفرمعادل  55دکتري،

نفر معادل  9دیپلم و درصد فوق 3/10نفر معادل 21درصد لیسانس،

درصد به این سؤال  8/7نفر معادل 1درصد دیپلم بوده است و  4/4

نفري که به این 188با توجه به مقادیر درصد معتبر از .  اندپاسخ نداده

درصد  3/29اي مدرك دکتري، درصد دار 7/3اند، سؤال پاسخ داده

 8/4دیپلم و درصد فوق2/11لیسانس، درصد 1/51لیسانس، فوق

  .انددرصد دیپلم بوده
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  اطالعاتتجزیه و تحلیل آماري 

تر در انتخاب پیمانکارصرفاً برمبناي پیشنهاد قیمت پایین تأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

  مناقصه

  

  در مناقصه ترانتخاب پیمانکارصرفاً برمبناي پیشنهاد قیمت پایینارزیابی  -3نمودارشماره

  

این عامل را خیلی  تأثیردرصد افراد میزان 5/1شود که مالحظه می

 6/21درصد زیاد و 2/41درصد متوسط، 5/23درصد کم، 3/12کم، 

هاي مربوطه پس از انجام آزمون. انددرصد خیلی زیاد عنوان کرده

صرفاً بر مبناي پیشنهاد قیمت انتخاب پیمانکارمشخص گردید که 

هاي ها و مزایدهتر یکی از علل عمده نارسایی در فرآیند مناقصهپایین

  .باشدهاي اجرایی استان قم میبرگزار شده دستگاه

  

  

  

  

  

1.50%

12.3%

23.5%

41.2%

21.6%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد



  22                       گزارش پژوهشی        

اطالعات و مدارك ناقص و یا اشتباه در اسناد  تأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

  شکلی مناقصه یا مزایده

  

در اسناد شکلی  اطالعات و مدارك ناقص و یا اشتباهارزیابی  - 4نمودارشماره

  مناقصه یا مزایده

عامل  تأثیرشوندگان درصد مصاحبه 8/10شود که مالحظه می

درصد 5/23درصد متوسط، 4/31درصد کم،  5/23مزبور را خیلی کم

  .اندعنوان کردهدرصد خیلی زیاد8/10زیاد و 

اطالعات و هاي مربوطه مشخص گردید کهآزمونپس از انجام 

مدارك ناقص و یا اشتباه در اسناد شکلی مناقصه یا مزایده جزء عوامل

- هاي برگزارشده دستگاهها و مزایدهعمده نارسایی در فرآیند مناقصه

  .استان قم نمی باشدهاي اجرایی
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  عدم شرکت پیمانکاران باتجربه در مناقصه تأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

  

  عدم شرکت پیمانکاران باتجربه در مناقصهارزیابی  -5نمودارشماره

  

عامل مزبور  تأثیردرصد مصاحبه شوندگان 3شود که مالحظه می

و درصد زیاد  1/38درصد متوسط،  2/31درصد کم، 4/8را خیلی کم، 

  .انددرصد خیلی زیاد عنوان کرده3/19

هاي مربوطه مشخص گردید که عدم شرکت انجام آزمون پس از

ها ومناقصهپیمانکاران با تجربه یکی از علل عمده نارسایی در فرآیند

  .هاي اجرایی استان قم استهاي برگزارشده دستگاهمزایده
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دفتر فنی از مشخصات و عدم بازدید مشاور یا  تأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

  حجام پروژه به جهت اعمال در اسناد معامله اعم از مزایده یا مناقصهخصوصیات و ا

  

از مشخصات و  عدم بازدید مشاور یا  دفتر فنیارزیابی  -6نمودارشماره

  خصوصیات و احجام پروژه

  

این عامل  تأثیرشوندگان درصد مصاحبه6/9شود که مالحظه می

درصد زیاد و 2/20درصد متوسط، 8/30درصد کم، 2/21را خیلی کم، 

هاي پس از انجام آزمون.انددرصد خیلی زیاد عنوان کرده2/18

مربوطه مشخص گردید که عدم بازدید مشاور یا دفتر فنی از 

اعمال در اسناد معامله  برايپروژه مشخصات و خصوصیات و احجام

قابل مالحظه نارسایی دراعم از مزایده و مناقصه از عوامل عمده و

اجرایی استان هايهاي برگزارشده دستگاهها و مزایدهفرآیند مناقصه

  .باشدقم نمی
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  برآورد نادرست مبلغ پایهتأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

  

  برآورد نادرست مبلغ پایهارزیابی  -7نمودارشماره

  

این عامل  تأثیردرصد مصاحبه شوندگان 4/3شود که مالحظه می

درصد زیاد و25درصد متوسط،6/20درصد کم، 5/22کم، را خیلی

هاي پس از انجام آزمون.انددرصد خیلی زیاد عنوان کرده4/28

مربوطه مشخص گردید که برآورد نادرست مبلغ پایه یکی از عوامل 

- هاي برگزارشده دستگاهها و مزایدهفرآیند مناقصهعمده نارسایی در

  .هاي اجرایی استان قم است
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هاي نویس قرارداد و پیوستعدم تنظیم دقیق پیشتأثیرمیزان نتایج پاسخ به سؤال 

  مزایدهآن در اسناد مناقصه یا

  

و پیوست هاي آن در  عدم تنظیم دقیق پیش نویس قراردادارزیابی  -8نمودارشماره

  اسناد مناقصه یا مزایده

  

این  تأثیرشوندگان درصد مصاحبه2/14شود که مالحظه می

درصد 9/30درصد متوسط،  7/15درصد کم، 9/30عامل را خیلی کم، 

  .انددرصد بسیار زیاد عنوان کرده3/8زیاد و 

هاي مربوطه مشخص گردید که عدم تنظیم پس از انجام آزمون

یا مزایده هاي آن در اسناد مناقصهنویس قرارداد و پیوستدقیق پیش

-دهاز علل عمده و قابل مالحظه نارسایی در فرآیند مناقصه ها و مزای

  .باشدهاي اجرایی استان قم نمیبرگزار شده دستگاههاي
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فقدان اعمال سوابق منفی پیمانکاران در فرآیند  تأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

فراخوان

  

  در فرآیند فراخوان فقدان اعمال سوابق منفی پیمانکارانارزیابی  -9نمودارشماره

  

  

این عامل  تأثیرشوندگان درصد مصاحبه 5/7شود که مالحظه می

درصد زیاد و 9/25درصد متوسط، 3/36درصد کم، 4/12را خیلی کم، 

  .انددرصد خیلی زیاد عنوان نموده9/17

هاي مربوطه مشخص گردید که فقدان اعمال پس از انجام آزمون

سوابق منفی قبلی پیمانکاران در فرآیند فراخوان یکی از علل عمده و 

هاي برگزارشده ها و مزایدهر فرآیند مناقصهقابل مالحظه نارسایی د

  .هاي اجرایی استان قم استدستگاه
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عدم احاطه به قانون برگزاري مناقصات از سوي تأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

  مزایده/کارفرما در تنظیم و برگزاري مناقصه

  

 سوي کارفرماعدم احاطه به قانون برگزاري مناقصات از ارزیابی  -10نمودارشماره

  مزایده/در تنظیم و برگزاري مناقصه

  

این عامل  تأثیرشوندگان درصد مصاحبه24شود که مالحظه می

درصد زیاد 5/24درصد متوسط، 7/14درصد کم، 5/24را بسیار کم،

  .اندزیاد عنوان نمودهدرصد بسیار3/12و 

هاي مربوطه مشخص گردید که عدم احاطه به پس از انجام آزمون

تنظیم و برگزاري برگزاري مناقصات از سوي کارفرما درقانون

-ها و مزایدهمزایده از علل عمده نارسایی در فرآیند مناقصه/مناقصه

  .باشدهاي اجرایی استان قم نمیهاي برگزار شده دستگاه
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عدم احاطه به قانون برگزاري مناقصات از سوي  تأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

  مزایده/مشاور در تنظیم و برگزاري مناقصه

  

در  عدم احاطه به قانون برگزاري مناقصات از سوي مشاورارزیابی  -11نمودارشماره

  مزایده/ تنظیم و برگزاري مناقصه

این عامل  تأثیرشوندگان درصد مصاحبه9/17شود که مالحظه می

درصد زیاد و 4/20درصد متوسط، 4/23درصد کم، 9/27را خیلی کم،

  .انددرصد خیلی زیاد عنوان نموده4/10

هاي مربوطه مشخص گردید که عدم احاطه به پس از انجام آزمون

قانون برگزاري مناقصات از سوي مشاور در تنظیم و برگزاري 

-ها و مزایدهمزایده از علل عمده نارسایی در فرآیند مناقصه/مناقصه

  .باشدهاي اجرایی استان قم نمیهاي برگزار شده دستگاه

  

  

  

  

  

17.9%

27.9%

23.4%

20.4%

10.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد



  30                       گزارش پژوهشی        

عدم برگزاري دوره توجیهی قوانین و نکات مهم  تأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

  )مزایده/مناقصه(معامالت 

  

معامالت  عدم برگزاري دوره توجیهی قوانین و نکات مهمارزیابی  -12نمودارشماره

  )مزایده/مناقصه(

این  تأثیرشوندگان درصد از مصاحبه6/4شود که مالحظه می

درصد 39درصد متوسط، 3/30درصد کم، 3/10عامل را خیلی کم،

  .اندعنوان نمودهدرصد بسیار زیاد9/15زیاد و 

هاي مربوطه مشخص گردید که عدم برگزاري پس از انجام آزمون

نارسایی در نکات معامالت یکی از علل عمده دوره توجیهی قوانین و

هاي اجرایی استان هاي برگزار شده دستگاهو مزایدههافرآیند مناقصه

  .قم است
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حقوقی و مالی فقدان هماهنگی بین واحد فنی و تأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

  مرتبط با دستگاه اجرایی

مرتبط با  فقدان هماهنگی بین واحد فنی وحقوقی و مالیارزیابی  -13نمودارشماره

  دستگاه اجرایی

این عامل  تأثیرشوندگان درصد مصاحبه8/7شود که مالحظه می

درصد زیاد و  5/27درصد متوسط، 26درصد کم، 5/27را خیلی کم،

  .اندزیاد عنوان کردهدرصد بسیار 3/11

هاي مربوطه مشخص گردید که فقدان پس از انجام آزمون

مالی مرتبط با دستگاه اجرایی از حقوقی و هماهنگی بین واحد فنی و

شده برگزارهايها و مزایدهعلل عمده نارسایی در فرآیند مناقصه

  .باشدهاي اجرایی استان قم نمیدستگاه
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فقدان وجود تقویم فکورانه جهت برگزاري تأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

  هامناقصات و مزایده

  
  هامناقصات و مزایده تقویم فکورانه جهت برگزاريارزیابی فقدان  -14نمودارشماره

این عامل  تأثیرشوندگان درصد مصاحبه9/17شود که مالحظه می

درصد زیاد و 9/20درصد متوسط، 8/31درصد کم، 4/21را خیلی کم،

  .انددرصد خیلی زیاد عنوان نموده8

هاي مربوطه مشخص گردید که فقدان وجود پس از انجام آزمون

از علل عمده و قابل هافکورانه جهت برگزاري مناقصات و مزایدهتقویم 

شده هاي برگزارها و مزایدهمالحظه نارسایی در فرآیند مناقصه

  .باشدهاي اجرایی استان قم نمیدستگاه
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عدم حضور کلیه اعضاي کمیسیون معامالت به  تأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

  هابازگشایی پاکت منظم در زمانصورت کامل یا

به صورت  عدم حضور کلیه اعضاي کمیسیون معامالتارزیابی  -15نمودارشماره

  هاکامل یا منظم در زمان بازگشایی پاکت

  

این  تأثیرشوندگان درصد مصاحبه8/34شود که مالحظه می

درصد 8/10درصد متوسط، 6/19درصد کم، 4/31عامل را خیلی کم،

  .اندعنوان نمودهزیاد درصد خیلی4/3زیاد و 

هاي مربوطه مشخص گردید که عدم حضور پس از انجام آزمون

کلیه اعضاي کمیسیون معامالت به صورت کامل یا منظم در زمان 

ها از علل عمده و قابل مالحظه نارسایی درفرآیند بازگشایی پاکت

هاي اجرایی استان قم هاي برگزار شده دستگاهها و مزایدهمناقصه

  .باشدنمی
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بندي و وجود تنوع غیرمرتبط در فقدان اولویت تأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

  بر کیفیت رسیدگی و بررسی اسناد تأثیرموضوعات فراخوان و

  

در موضوعات  بندي و وجود تنوع غیرمرتبطفقدان اولویتارزیابی  - 16نمودارشماره

  بر کیفیت رسیدگی و بررسی اسناد تأثیرفراخوان و 

  

این  تأثیرشوندگان درصد از مصاحبه2/20شود که مالحظه می

 6/10درصد متوسط و 4/37درصد کم، 8/31عامل را خیلی کم،

  .انددرصد زیاد عنوان کرده

هاي مربوطه مشخص گردید که فقدان پس از انجام آزمون

 تأثیرعات فراخوان وبندي و وجود تنوع غیرمرتبط در موضواولویت

بر کیفیت رسیدگی و بررسی اسناد از علل عمده و قابل مالحظه 

هاي هاي برگزار شده دستگاهها و مزایدهمناقصهنارسایی در فرآیند

  .باشداجرایی استان قم نمی
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زمان کوتاه و فشرده جلسه جهت بررسی تأثیرمیزان نتایج پاسخ به سؤال 

پیشنهادات

  پیشنهادات زمان کوتاه و فشرده جلسه جهت بررسیارزیابی  -17شمارهنمودار 

  

این  تأثیرشوندگان درصد از مصاحبه2/13شود که مالحظه می

درصد 3/12درصد متوسط، 9/29درصد کم، 3/35عامل را خیلی کم،

  .اندعنوان کردهدرصد خیلی زیاد3/9زیاد و 

که زمان کوتاه و  هاي مربوطه مشخص گردیدپس از انجام آزمون

فشرده جلسه جهت بررسی پیشنهادات از علل عمده و قابل مالحظه 

هاي هاي برگزارشده دستگاهها و مزایدهنارسایی فرآیند مناقصه

  .باشداجرایی استان قم نمی
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عدم پایداري در تأمین اعتبار قبل از برگزاري  تأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

  مناقصه

  

قبل از برگزاري  عدم پایداري در تأمین اعتبارارزیابی  -18شمارهنمودار 

مناقصه

این  تأثیرشوندگان درصد از مصاحبه9/3شود که مالحظه می

درصد 8/33درصد متوسط، 6/18درصد کم، 7/15عامل را خیلی کم،

  .انددرصد خیلی زیاد عنوان کرده9/27زیاد و 

گردید که عدم پایداري  هاي مربوطه مشخصپس از انجام آزمون

مین اعتبار قبل از برگزاري مناقصه یکی از علل عمده و قابل أدر ت

شده هاي برگزارها و مزایدهمناقصهمالحظه نارسایی در فرآیند

  .باشدهاي اجرایی استان قم میدستگاه
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  قراردادتطویل زمان فرآیند اعالم برنده تا انعقاد تأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

  تا انعقاد قرارداد تطویل زمان فرآیند اعالم برندهارزیابی  -19نمودار شماره

  

این  تأثیرشوندگان درصد از مصاحبه4/18شود که مالحظه می

درصد 4/11درصد متوسط، 8/33درصد کم، 8/31عامل را خیلی کم، 

  .انددرصد خیلی زیاد عنوان کرده5/4زیاد و 

هاي مربوطه مشخص گردید که تطویل زمان پس از انجام آزمون

نارسایی در فرآیند فرآیند اعالم برنده تا انعقاد قرارداد از علل عمده

هاي اجرایی استان قم هاي برگزار شده دستگاهها و مزایدهمناقصه

  .باشدنمی
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مدت زمان فشرده اعالم شده به پیشنهاددهنده  تأثیرنتایج پاسخ به سؤال میزان 

  ان جهت بررسی و اعالم قیمت واقعیجهت اعالم پیشنهاد و زمان ناکافی ایش

  

جهت اعالم  مدت زمان فشرده اعالم شده به پیشنهاددهندهارزیابی  -20نمودار شماره

  پیشنهاد و زمان ناکافی ایشان جهت بررسی و اعالم قیمت واقعی

  

این  تأثیرشوندگان درصد از مصاحبه4/19شود که مالحظه می

درصد 9/16درصد متوسط، 9/27درصد کم، 3/34عامل را خیلی کم،

هاي پس از انجام آزمون.انددرصد خیلی زیاد عنوان کرده5/1زیاد و 

زمان فشرده اعالم شده به گردید که مدت مشخصمربوطه

زمان ناکافی ایشان جهت بررسی پیشنهاددهنده جهت اعالم پیشنهاد و

ها و فرآیند مناقصهو اعالم قیمت واقعی از عوامل عمده نارسایی در

  .باشدهاي اجرایی استان قم نمیشده دستگاههاي برگزارمزایده

19.4%

34.3%

27.9%

16.9%

1.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد



  39  هاي دولتی آسیب شناسی مقررات و تشریفات مناقصه و مزایده         

  نتایج و پیشنهادهاي طرح

علت مطرح شده در پرسشنامه پژوهش، علل عمده نارسایی 18از بین 

هاي اجرایی هاي برگزارشده دستگاهها و مزایدهدر فرآیند مناقصه

  :استان قم عبارتند از

تر در انتخاب پیمانکار صرفاً بر مبناي پیشنهاد قیمت پایین-

مناقصه

عدم شرکت پیمانکاران باتجربه در مناقصه-

برآورد نادرست مبلغ پایه-

فقدان اعمال سوابق منفی قبلی پیمانکاران در فرآیند فراخوان-

عدم برگزاري دوره توجیهی قوانین و نکات مهم معامالت -

)مزایده/مناقصه(

عدم پایداري در تأمین اعتبار قبل از برگزاري مناقصه-

هر چند ارایه راهکار خارج از محدوده تعریف شده طرح پژوهشی 

پژوهشگران این طرح با تکیه بر مطالعات  کنونی بوده است  با این حال

گرفته در فرآیند تحقیق راهکارهاي ذیل را به هاي صورتو مصاحبه

  :صورت کلی مطرح نمودند

رسانی کافی کارکنان و متصدیان مناقصات از آموزش و اطالع. 1

  قوانین و مقررات مربوطه

ت ي الزم براي برگزاري مناقصا اختصاص نیروي کافی و هزینه. 2

  کارآمد

  تخصیص زمان کافی براي برگزاري مناقصات. 3



  40                       گزارش پژوهشی        

هاي مختلف سازمان در گروهی و مشارکت بخشکاراستفاده از. 4

  برگزاري مناقصات

هایشان در انجام ایجاد باور درکارکنان به اثربخشی اقدامات و تالش. 5

  معامالت سالم و فنی

چاپی در قانون رفع اشکاالت و نقایص شکلی، نگارشی، دستوري و . 6

  برگزاري مناقصات

  رفع اشکاالت محتوایی و کارشناسی در قانون برگزاري مناقصات. 7

هاي اجرایی قانون برگزاري مناقصات با خود  نامه رفع تناقضات آیین. 8

  قانون

تشکیل و یا استناد به بانک اطالعاتی سوابق عملکرد پیمانکاران در . 9

  کارهاي مشابه

هنگام و دقیق اطالعات مناقصات در پایگاه ملی  هدرج و انتشار ب. 10

  رسانی مناقصات اطالع

کنندگان  نفعان و استفادهتعامل و تبادل اطالعات هرچه بهتر ذي. 11

کنندگان این قوانین و  قوانین و مقررات برگزاري مناقصات با تدوین

  مقررات

با  ايهاي صنفی و نهادهاي حرفهافزایش شناخت و توانمندي تشکل.12

فرایندهاي وضع قوانین و مقررات و الزامات آن براي مشارکت مؤثر 

  در بهبود این قوانین و مقررات

هاي صنفی و مدنی در نهادها ایجاد نقش و وزن بیشتر براي تشکل. 13

  و تأسیسات حقوقی مندرج در قانون برگزاري مناقصات
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  هکنترل پایایی اعتبار قبل از صدور مجوز برگزاري مناقص. 14

  برآورد فنی و دقیق از مبناي مالی و فنی پروژه مناقصه. 15

  انتخاب روش قراردادي سازگار با امکانات کارفرما . 16

و  "کمترین قیمت متناسب"هاي مناسب براي معیار تعیین شاخص. 17

  پرهیز از واگذاري کار به صرفاً پیشنهاد قیمت پایین در مناقصه 

گیران معامالت عمومی به  تصمیم سازان و الزام تمامی تصمیم.16

رسانی تصمیمات و نیز  سازي و اطالع هنگام مستند رعایت فراگیر و به

نفعان این تصمیمات براي استفاده از توجه جدي به آموزش ذي

  رسانی سازي و اطالع هاي مستند سامانه

و اطالع از حقوق معامالت و  هاي شناخت، اشاعهفرصتایجاد. 17

هایی ي متخصصان مرتبط با روش مومی، براي کلیهمناقصات بخش ع

  هاي عمومی جمله استفاده از رسانهاز

اندیشی و ایجاد بسترهاي  مند مانند این هموهاي روشگي گفت ادامه.18

گفتگو و تبادل نظر براي ارتقاي این قوانین و مقررات از طریق همکاري 

  و مشارکت جدي بخش دولتی و خصوصی


