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  محمد جواد نوراني       تهيه كننده: 

 (Pars GEO‐data)معاونت فني شركت داده هاي زميني پارسقائم مقام مدير عامل و

 

	ابهام در معيارهاي ارزيابي پيمانكاران در مناقصات  

	اختالف درماهيت قراردادهاي كارفرما، پيمانكار اصلي و پيمانكار خدمات فني 

  موجود:هاي تعريف و توضيح آسيب 
تكميل فرآيند مناقصات و نحوه انتخاب پيمانكار و نيز عدم رعايت اصـل همسـاني    شروع و عدم هرگونه شفافيت در روند

خدمات خود را از طريق شركت واسـط بـه كارفرمـاي     ،كننده اصلي ي كه تأمينئشرايط خصوصي و عمومي پيمان ها در پروژه ها
اصلي ارائه مي نمايد، منجر به تضييع حقوق بسياري از تأمين كنندگان اصلي در فرآيندهاي مناقصـات، عقـد قـراداد و اجـراي     

  تعهدات گرديده است. 

  يد قرار ميگيرند:در زير برخي از اين عدم شفافيت ها و يا عدم رعايت ها بطور اجمال مورد تاك

متأسفانه در طي سالهاي اخير و در نتيجه برخي از سياستهاي كلي، روند اجراي مناقصات با تغييرات بسيار زيادي همراه بوده است كه  -1
  از آن جمله مي توان به روش استعالم بها (كه حتي در پاره اي موارد بصورت تلفني و شفاهي صورت ميگيرد) اشاره نمود.

كه اين گونه استعالم ها هيچ گونه قيد و ضمانت اجرايي ندارد، تمامي اسرار مناقصاتي يك سـرويس را در اختيـار    از آنجائيكه
گذاشته و نهايتاً پس از طي مذاكرات و مكاتبات متعدد و درخواست تخفيفات و تغيير شرايط، بنا به داليل نامشخص موضوع در حالت 

  نده هيچگونه ديدگاه و يا اطالعي از نتيجه نهايي پيدا نكرده است.انتظار قرار ميگيرد. حال آنكه تأمين كن

باكشف قيمت و شرايط بعمل آمده، عمالً  دست پيمانكار اصلي و پيشنهاد دهنده تهي مانده و ساير رقبا و يا تـأمين كننـدگان   
  با اطالعات كافي وارد ميدان شده و برنده واقعي اين ماجرا خواهند ماند. 

ــيا -2 ــوارد بسـ ــود      در مـ ــرد، نبـ ــورت ميگيـ ــه صـ ــام مناقصـ ــق انجـ ــار از طريـ ــاب پيمانكـ ــد انتخـ ــه فرآينـ ــادر كـ ــدود و نـ   ر معـ
سيستم هاي ارزيابي واقعي، مبتني بر سوابق مستدل و مستند كامال مشهود ميباشـد و همـين امـر باعـث شـده تـا شـركتها و تـأمين         

پروژه و يا هرگونه سوابق اجرائي و عملياتي در ليسـت تأييـد    كنندگان فاقد صالحيت عليرغم نداشتن تجهيزات و لوازم متناسب با نياز
  شده شركتهاي كارفرما و در كنار ساير تأمين كنندگان قرار گرفته و از آنها نيز جهت ارائه پيشنهادات الزم، دعوت بعمل آيد.
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لـذا   د نبوده و يا ضعيف اسـت، از آنجائيكه سيستم ارزيابي و اميتاز دهي يكسان و مبتني بر واقعيت در سطح كارفرمايان موجو
  بسيار زيادي صورت ميگيرد.  كوتاهينمره فني شركت كنندگان در مناقصه  امتياز و در امر ارزيابي و تعيين

نقطه اسف بار آنكه بعضا حتي به ارزيابي هاي فني (ولو به اشتباه) صورت گرفتـه در پروسـه انتخـاب پيمانكـار اهميتـي داده      
ادات مالي و شرايط و روابط خاص، مدنظر قرار گرفته و به عنوان اصلي اساسي در انتخـاب پيمانكـار و ارجـاع    نميشود و معموالً پيشنه

  پروژه، مورد وثوق قرار ميگيرد. 

نقطه آغازين تنش هاي في مابين كارفرما و پيمانكار، ارجاع كار تنها در قالب يك فقره نامه ميباشد. باتوجه به زمان بري بسيار طوالني  -3
مراحل انعقاد قرارداد و نهايي شدن آن و نظر به شروع عمليات قبل از مبادله رسمي قرارداد مربـوط بـه آن، پيمانكـار عمـالً فقـط      طي 

مجبور به اجراي اسكوپ تعريف شده در متون مناقصه (در صورت انجام مناقصه) بوده و هيچگونه تعهدي از سوي شركت كارفرما قابـل  
ــت نميبا   ــا درخواســــــــ ــري و يــــــــ ــدم     پيگيــــــــ ــز عــــــــ ــان نيــــــــ ــن ميــــــــ ــد. در ايــــــــ   شــــــــ

هماهنگي ها، گاهاً منجر به لطمه و آسيب در روند اجرايي پروژه و كاهش سطح كيفي و كمي عمليات ميگـردد و درنگـاه كلـي هـر دو     
  سوي اصلي اين ارتباط يعني كارفرماي اصلي و تأمين كننده اصلي آسيب ديدگان اصلي نيز خواهند بود. 

ماه اي اشاره نمود كه صرفاً با نامه ارجاع كار از سوي كارفرما ي مياني شروع  18نه مشكالت ميتوان به پروژة بعنوان شاهد و نمونه اينگو
مشـكالت بسـيار عديـده اي در زمينـه      بـروز  قرارداد آن مبادله نگرديده است و اين موضوع باعث پس از اتمام عمليات و همكاري، شده و حتي 

مطالبات و . . . شده و در نهايـت نارضـايتي هـر     ، وصولد، ماليات و ساير كسورات مربوطه، ارسال صورتحسابهاي گوناگون از جمله بيمه قراردا
  دوسوي اصلي ارتباط را در پي داشته است.

  پيشنهادات و راهكارها:

اسالمي ايران درخصوص باتوجه به تدوين قوانين و آئين نامه هاي معامالتي، عملياتي و انظباتي در سطوح مختلف وزارت نفت جمهوري 
هاد روشهاي گوناگون ارزيابي تأمين كنندگان، اجراي مناقصات و عقد قرارداد، مع الوصف موارد زير جهت اجرا و نظارت بهتر قوانين مذكور پيشن

  ميگردد.

اري و نشـر  به منظور اعتبار بخشي بيشتر، حصول اطمينان طرفين معامله و همچنين براي جلوگيري از كشف قيمـت،  شـرايط همكـ    -1
اطالعات محرمانه، اكيدا از هرگونه روش استعالم بها (كتبي و شفاهي) پرهيز به عمل آمده و صـرفاً امـور انتخـاب پيمانكـار از طريـق      
مبادي متعارف مناقصه اي صورت پذيرد. در مواردي كه امكان برگزاري تشريفات مناقصه فراهم نيست پس از اخذ مجوز رسمي تـرك  

 اي جايگزين استفاده شود. تشريفات از روشه

در راستاي اطمينان سازي بيشتر، تشريفات قانوني و كامل مناقصه با حضور و يا اطالع طـرفين انجـام شـده و در هـر مرحلـه نتيجـه        -2
 بصورت رسمي اعالم گردد.  
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برگزاري مناقصه، ارزيابي پيمانكار، و قراردادي ما قبل اجراي پروژه از جمله  باتوجه به برنامه زمان بندي اجراي پروژه، تشريفات قانوني -3
م نامه ارجاع كار، فرآيند نهايي سازي و مبادله قرارداد، ارائه تضامين الزم و . . . بگونه اي برنامه ريزي شود  كـه قبـل از هرگونـه اقـدا    

 عملياتي، كليه مراحل مذكور در زمان مشخص صورت پذيرفته باشد. 

رزيابي و ثبت نام تأمين كنندگان در ليست تأمين كنندگان مجاز و نيز درتعيين امتياز و نمره پايبندي به اصول و روشهاي استاندارد ا -4
 فني هر مناقصه بطور مستمر مورد تاكيد قرار گيرد.

به منظور كنترل و اطمينان از انجام صحيح كليه مراحل يك مناقصه، استفاده از يك نهاد نظارتي و در صورت لزوم حكميتي پيشنهاد  -5
نظارت بر انجام صحيح تشريفات به شكل برنامه ريزي شده اعمال گرديده و دستگاههاي نظارتي صـرفا در انتظـار مراجعـات،     ميشود.

 طرح شكايات و رسيدگي بعد از آن نمانند.

د در صورت امكان و به منظور درك صحيح تر و سريعتر درخواست ها، در پروژه هائي كه از طريق شركتهاي واسطه اي، سرويس مـور  -6
نياز در اختيار كارفرماي اصلي قرار ميگرد، ارتباط الزم در مراحل عقد قرارداد و ارائه نهـايي كـار، فـي مـابين تـأمين كننـده اصـلي و        

 كارفرماي اصلي برقرار گردد.  

ظور شفافيت باتوجه به حق مسلم هر يك از طرفين معامله به كسب اطالعات از روند فرآيندهاي فوق الذكر، چنانچه درخواستي به من -7
بيشتر صادر شده باشد، نتيجه نهايي پاسخ به آن درخواست، منجر به تخريب هيچكدام از طرفين و يا درج نـام آنهـا در ليسـت سـياه     

 نگردد.  

با توجه به اين نظريه و ديدگاه كه از سرويس نمودارگيري از حفاري (بواسطه نصب ادوات اندازه گيـري در قسـمتهاي مختلـف دكـل      -8
ر نتيجه پايش و احاطه اي كه از عمليات بصورت يكجا در اختيار ميگذارد) بعنوان چشم عمليات ياد ميگردد، لـذا ضـروري   حفاري و د

است كه بصورت اكيد بگونه اي برنامه ريـزي گـردد تـا در پروسـه انتخـاب پيمانكـاران، تـامين كننـده دسـتگاه حفـاري و سـرويس            
شركت نباشند و بدينوسيله  از هر گونه اعمال نظر غيـر كارشناسـي و غيـر اصـولي از     نمودارگيري از گل حفاري از يك مجموعه و يا 

 جلوگيري بعمل آيد. Mud Loggingسوي مسئولين راهبري دكل حفاري بر روي خروجي و گزارشات سرويس 

در پايان با عنايت به ديدگاه هاي خوب و بلند مدت وزير محترم نفت و رويكردهاي جديد مـديريتي در بهـره گيـري از تكنولوژيهـاي      -9
سـال فعاليـت در صـنايع نفـت و گـاز)در       100جديد، ابزار دقيق و اتوماسيون فرآيندها و نيز با توجه به سابقه تاريخي و تجارب زياد (

د نظام هماهنگ در صنعت حفاري و سرويس هاي وابسته در سطح كليـه شـركتهاي دولتـي و خصوصـي     صنعت ملي نفت، لزوم وجو
 امري ضروري است كه در اينجا بار ديگر مورد تاكيد قرار ميگيرد.  
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  اميد آنكه در لواي اين نظام هماهنگ شاهد

  در دروس دانشگاهي تخصصي مربوطه –توسعه جامع رشته صنعت نفت در دانشگاه ها و باالبردن بنيه فني 

 توجه بيشتر و كافي به نيروهاي كيفي و كارمد و ايجاد انگيزه بيشتر براي ايشان 

  آشنايي بيشتر متخصصين با فناوريهاي روز جهان 

 به روز شدن دستور العمل ها و نظام هاي ارزيابي 

     هماهنگي بين قسمتهاي مختلف صنعت نفت خصوصا در صنايع باالدستي 

   ايجاد نظام مديريت فراگير و شايسته ساالر جهت ارزيابي عملكرد فعاالن بخشهاي خصوصي، عمومي و دولتي 

 حضور مستمر و موثر اهرم هاي نظارتي 

   عدم اصرار بر حفظ وضعيت موجود و در صورت لزوم انجام تغييرات اصولي و زير بنايي 

 ياتي و بهبودي تفاهم دردو مجموعه صف و ستاد در اجراي پروژه هاي عمل 

 توجه كافي به واقعيات و تنگناهاي موجود 

 اجراي پروژه ها با استفاده از الگوهاي استاندارد جهاني 

       نظارت دقيق بر اجراي پروژه ها و خدمات پيمانكاري فني و مهندسي در تمامي مراحل از مرحله انتخـاب پيمانكـار تـا  ارائـه گـزارش
 نهايي پروژه

  باشيم.                                                                                                            
  

  


