
 شايد براي شما هم اتفاق افتاده باشد

   : چشم اندازي براي يك مناقصه كه -تحليلي محتوايي 

  شايد براي شما هم اتفاق افتاده باشد

شرايط اين مناقصه با تعداد زيادي . اخيرا يكي از شركتهاي شبه دولتي مناقصه اي براي خريد تجهيزات مورد نياز خود برگزار كرده است 
  .شركت در اين قبيل مناقصات اتفاق افتاده باشد  شما هم  از مناقصاتي كه اين روزها برگزار ميگردد ، مشابه است وشايد براي 

  .كاركردي واينده پژوهي براي اين قبيل مناقصات ارائه شده است -،تحليلي اقتصاديدر اين مقاله 

  :مشخصات بازرگاني مناقصه 

  مشابه با تعداد زياد خريدتجهيزات  :موضوع مناقصه

  .پرداخت نميگردد: ميزان پيش پرداخت

  : نحوه پرداخت صورت وضعيت 

صورت وضعيت ارائه شده توسط پيمانكار در مناقصه مشخص شده است ولي براي پرداخت هر  مدل و يا روشي مدوني عليرغم اينكه 
ضمنا به چگونگي جبران .در اسناد قيد نمود اندعدم پرداخت مبلغ صورت وضعيت دليلي براي تاخير در انجام وظايف پيمانكار نيست 

  خسارات ناشي از عدم پرداخت به موقع ؛اشاره اي نشده است

  :تعديل بهاي نرخ ارز 

  .لي براي تغييرات نرخ ارز در اسناد پيش بيني نشده استتعدي

  : تعديل بهاي فلزات 

  .تعديلي براي تغييرات نرخ فلزات در اسناد پيشبيني نشده است

   :جريمه تاخير در تحويل كاال 

  .براي هر پارتي تاخير در تحويل كاال، مبلغ جرائم قابل مالحظه اي براي پيمانكار درنظر گرفته شده است 



  با تشخيص كارفرما: چگونگي فسخ قرارداد 

  با تشخيص كارفرما :چگونگي خاتمه قرارداد 

جريمه اي براي ديركرد در پرداخت هر صورت وضعيت به كارفرما براي : جريمه ديركرد پرداخت صورت وضعيت توسط كارفرما 
  .لحاظ نمودن ارزش پول منظور نشده است

  اخذ انواع ضمانتنامه هاي قانوني از پيمانكار :ضمانت نامه 

  مطابق با قانون و با تشخيص كارفرما :افزايش يا كاهش قرارداد

  با ابالغ كارفرما :زمان شروع پروژه

  :محدوديتها آثار و اطالعات بازرگاني مناقصه 

  :دستمزد -1

  بنابراين امكان . دولتي در طول يكسال ثابت است دستمزد كاركنان رسمي و قراردادي پيمانكار به شرط عدم وجود حكم جديد
  .فرض ثابت ماندن آن براي يكسال وجود دارد

  دستمزد پيمانكاري و كارمزدي پيمانكار اصلي ، تابع شرايط بازار روز و حتي نرخ ارز بوده و نمي تواند براي محاسبه قيمت
  شي را نشان مي دهدتجربه تاريخي اين فرايند ، رشد افزاي. پيشنهادي ثابت فرض گردد

  :كاال و تجهيزات -2

  درصد برآورد ميگردد 50تا  40وابستگي ارزي مستقيم و غيرمستقيم تجهيزات مورد مناقصه به نرخ ارز حدود.  
  در اين فرايند همه . نوسانات نرخ ارز و تاثير آن در بازار،يك شبه رباي ماتريسي را در معامالت خريد و فروش ايجاد نموده است

درصد ماهيانه در قيمت فروش اصطالحا  7تا  3آن با نرخهاي  …كارمزد و /هاي غيرمستقيم بهصورت نقدي است و سودفروش
درصد و بيشتر را به ازاي تحويل  60تجهيز سود ساالنه حتي   ويا تامين كننده ,لذا عمال توليد كننده . تعهدي منظور ميگردد 

  .قرار ميدهدكاالي با موعد پرداخت مدت دار مورد محاسبه 

بنابراين با درنظرگرفتن . عدم پرداخت پيش پرداخت ، به منزله متغير شدن بيشتر عوامل تصميم گير در فرايند قيمت تمام شده است -3
شرايط فوق و ساير عوامل متغيير غيرقابل پيش بيني ، امكان برآورد قيمت واقعي جهت شركت در مناقصه وجود ندارد و تقريبا هر قيمت 

  .هادي با خطاي عمومي زيادي مواجه استپيشن

  :نتايج محتمل پروژه از ايجاد محدوديتهاي بازرگاني مناقصه در روند اجرايي پروژه



  كندي و تاخير در اجراي پروژه با نگاه خوشبينانه .1
  توقف پروژه با نگرش واقع بينانه .2
  تشكيل جلسات زياد بين عوامل مديريتي پروژه .3
  افزايش قيمت تمام شده پروژه .4
  طوالني شدن زمان اجرا .5
  پروژه كاهش كيفيت  .6
  ).مديريتي يكجوري تمامش كنيد(توصيه به حل موضوع با نگرش  .7
  ايجاد حساسيت براي سازمانهاي بازرسي كننده ودرگيري مديريت سازمان .8
  تغيير اجزاي پروژه .9

  تغيير پيمانكار .10

  ودهها مورد ديگر

زير را براي دستگاه مناقصه گذار قبل از انجام تشريفات مناقصه ارسال براي عبور از شرايط فوق ، پيمانكار نامه اي به شرح 
  .نموده است 

  :احتراما ، با توجه به بررسي مناقصه مغايرتهاي موجود در اسناد مناقصه باستحضار مي رساند 

  .گرفته شود درصد پيش پرداخت در نظر 25در اسناد مناقصه فوق پيش پرداخت منظور نگرديده است خواهشمند است حداقل  .1
مراحل نحوه پرداخت مشخص نگرديده است پيشنهاد ميگردد حداكثر ظرف مدت يكهفته پس از تحويل هر پارتي مطابق با  .2

  .برنامه زمانبندي تحويل اجناس و ارائه فاكتور پرداخت صورت گيرد
ريزي دقيق سفارش  ت امكان برنامهبا توجه به جريمه تاخير در رابطه با تحويل كاالهاي مورد سفارش پيشنهاد مي گردد به جه .3

  .جريمه اي متناسب در مورد تاخير پرداخت در نظر گرفته شود
با توجه به زمان پيش بيني شده كل قرارداد و با لحاظ نوسات قيمتي بازار پيشنهاد ميگردد تعديل قيمت فلزات براي اين  .4

  مناقصه لحاظ گردد
  .بررسي و اين شركت را كتبا از نتيجه امر مطلع فرماييد خواهشمند است دستور فرماييد موارد فوق الذكر  .5

  .راتداعي مي كند    همينه كه هستدستگاه مناقصه گذار بالفاصله پاسخ ذيل را به پيمانكار داده است كه به عبارتي حكايت قديمي *

  با سالم ؛ 

به اطالع مي رساند با توجه به شرايط ******** احتراما ، عطف به نامه درخصوص اسناد مناقصه مربوط به خريد انواع 
  . مورد عنوان شده در نامه مذكور مقدور نمي باشد  4اين شركت امكان انجام هيچ يك از 

صله براي امكان ادامه حيات، نامه اي به شرح پيمانكار كه از پاسخ قاطع دستگاه مناقصه گذار به شدت ترسيده است ، بالفا 
  .زير را براي دستگاه فوق ارسال مينمايد



  با سالم ؛

اين شركت به منظور امكان حمايت از بخش توليد كه همكاران شما در جبهه صنعت هستند ، بوده است و  پيشنهادات ذكر شده در نامه 
ن ،پيش پرداخت و تحويل نرخ كاال، به منظور توسعه همكاريها در مناقصه اين شركت عليرغم مشكالت جدي ناشي از عدم درنظر گرفت

ضمنا منظور نمودن حداقل تعديل نرخ فلزات در مناقصه ، با وجود راهكارهاي قانوني ، مانعي براي بروز ضرر و . فوق شركت مي نمايد 
  .در پروژه ها خواهد شد ) برد - برد(زيان به پيمانكاران مي گردد و باعث 

  ..…ومناقصه با همان شرايط برگذار ميشود ونتيجه اش  

  :به منظور گذر از شرايط موجود و امكان حيات پروژه ها ،پيشنهاداتي به شرح زير ارائه ميگردد 

 40پيش پرداخت در مناقصات پرداخت گردد و با توجه به شرايط روز كشور با تشخيص دستگاه اجرايي امكان پرداخت تا  .1
كارفرما و ( درصد با حساب دو امضا  40به منظور مديريت در هزينه ها ،پرداخت مازاد تا .وجود داشته باشددرصدپيش پرداخت 

  و در قبال تجهيز عملياتي پروژه) پيمانكار
نرخ تعديل دستمزد براي قراردادهاي چندساله و نرخ تعديل بهاي ارز براي بخش ارزبر پروژه بدون درنظرگرفتن نرخ فلزات و  .2

  خ فلزات با توجه به نوسانات مستند بازار فلزاتتعديل نر
به منظور جبران هزينه هاي ناشي از ديركرد در پرداخت صورت وضعيتهاي پيمانكار توسط كارفرما و يا منظورنمودن جريمه  .3

  ديركرد پرداخت در اعتبارات پروژه
  .اجرايي مجزا گرددبه منظور امكان مديريت مالي بر پروژه ها ،قراردادهاي تامين از قراردادهاي  .4
  ريالي ودرج تعهدي ان در اسناد مناقصه LCاستفاده از امكان  .5
در قانون تشريفات مناقصه منع شده است ؛برگذاري مناقصه بدون درنظر گرفتن الزاماتي از .. همانگونه كه مذاكره اخذ تخفيف و .6

  نيز منع شود …قبيل پيش پرداخت؛تعديل و

ها - سهراب ، چشم لذا بنا به تاكيد. در كشور مورد تاكيد است   ار داريد رويكرد اقتصاد مقاومتيهمانگونه كه استحض  در خاتمه سال 
كه  و اگر بناست از اين گلوگاه تاريخي به سالمت عبور شود آييننامه معامالت و قانون برگزاري مناقصات و مقررات ديگر را بايد شست 

وحمايت درون    ،با شرايط خاص اقتصاد مقاومتي كه رويكرد اصلي ان تقويت است در شرايط اقتصادي طبيعي مورد عمل قرار ميگرفته 
  .است ؛ تطبيق داده شود   كشور

  سعيد مهذب ترابي

 


