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تحلیل حقوقی فرآیند برگزاری مناقصات در نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران
 زینب پاپی
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 مهرشاد شبانی
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چکیده:

معام�لات دولتی یک��ی از مهمترین فعالیتهای بخشهای مختلف دول��ت از جمله نیروهای
مس��لح به عنوان رکن امنیتی و حاکمیتی کش��ور میباشد .نیروهای مسلح در ایران عالوه بر
تبعیت از بسیاری از قوانین و مقررات عمومی ،دارای قوانین ومقررات و الزامات رفتاری خاص
در بخشهای مختلف میباش��ند .از جمل��ه این مقررات خاص ،مق��ررات مربوط به برگزاری
مناقصات در س��طح نیروهای مس��لح اس��ت که تابع قانون خاصی است که در سال  1386به
تصویب س��تاد کل نیروهای مسلح ایران رسیده است .این مقررات فرآیند برگزاری مناقصات
در نیروهای مس��لح را به صورت کامل تشریح مینماید .منبع اصلی وضع این مقررات ،قانون
برگزاری مناقصات مصوب  1383میباش��د و علیرغم وجود ش��باهات زیاد ،در بخشهایی از
مق��ررات مربوط به فرآیند مناقصه بین این دو مقرره ،تفاوتهایی وجود دارد .در این تحقیق
با نگاهی تحلیلی ،توصیفی ،تطبیقی ،فرآیند برگزاری مناقصات در نیروهای مس��لح براس��اس
مقررات خاص مربوطه را مورد تحلیل و واکاوی قرار داده ایم .نتایج تحقیق نش��ان میدهد با
توجه به ضرورت حاکمیت قانون بر ابعاد مختلف فعالیتهای نیروهای مسلح به ویژه در حوزه
معامالت و تش��ریفات مربوط به آن در جهت رعایت قانونمندی و ضابطه مندی و حفاظت از
اموال این نیروها ،قانونگذار نیروهای مسلح را از شمول قانون عام مربوط به برگزاری مناقصات
مستثنی و آنها را تابع مقررات خاص مربوط به خود قرار داده است.
واژگان کلی�دی :مناقصه ،معامالت دولتی ،نیروهای مس��لح ،قانون برگزاری مناقصات ایران،
تشریفات قانونی

 .1دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران( h.farkhani@ut.ac.ir ،نویسنده مسئول)
 .2کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی بروجردzeynabpapee@gmail.com ،
 .3پژوهشگر حقوق و دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسالمی شیراز،
shshshmehrshad@gmail.com
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حکومت و دولتها برای حفظ استقالل ،امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی خود نیاز به
نیروی مسلح 1قوی ،مقتدر و سازمان یافته دارند .استقالل و امنیت هر کشور و دولت اعم از داخلی
و خارجی نیز در پرتو قدرت و توان نظامی تامین میگردد .مقابله با مهاجمان خارجی یا کس��انی
که در داخل کشور با نقض قوانین ،امنیت اجتماعی را مختل میکنند ،جز با توان نظامی و امنیتی
حل نمیشود .از این رو کشورهای مختلف بدین منظور تشکیل و سازماندهی نیروهای مسلح خود
را در راس��تای دفع خطرهای خارجی و داخلی طراحی میکنند و با تشکیل سازمانها و نهادهای
نظامی خاص ،افراد کارآمد و توانا را به اس��تخدام در میآورند .جمهوری اس�لامی ایران نیز پس از
انقالب ش��کوهمند اسالمی در س��ال  ،1357برای تداوم موجودیت خود و دفع تهدیدات داخلی و
خارجی ،نیروهای مس��لح خود را جهت تامین و تضمین موجودیت خود و برقراری امنیت نظام و
حفظ حدود و ثغور مرزی ایجاد ،یا با تغییرات متناسب با نظام اسالمی سازماندهی نمود .در نظام
جمهوری اسالمی ایران ،موضوع نیروهای مسلح از نظر اعتقادی نیز مورد توجه قرار گرفته است ؛
زیرا مبنای حکومت ایران ،اعتقادات اسالمی است و یکی از تفاوتهای اساسی حکومت اسالمی با
سایر نظامهای سیاسی ،امور نظامی آن است .دیدگاه اسالم نسبت به دفاع و جهاد ،زیربنای ساختار
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است .بر اساس عقاید اسالم ،امور نظامی منحصر به ارگان
و یا افراد خاصی نیس��ت ،بلکه عموم مردم وظیفه دارند برای حفظ و حراس��ت از اسالم و مرزهای
حکومت اس�لامی بکوشند .در حالی که در غالب کش��ورها این امر به عنوان شغل برای گروهی از
مردم یا با دیدی آرمانی تر ،به عنوان یک امر ملی و با انگیزه میهن پرس��تی و وطن دوس��تی تلقی
میش��ود ،در اس�لام از منظری باالتر و واالتر به عنوان یک وظیفه الهی محس��وب میگردد .قرآن
مجید ،ارزش واالی «جهاد» در راه خدا را در آیات فراوانی بیان نموده اس��ت که به یک مورد آن
اش��اره میشودَ :و َفضَّ َل ُهّ
اءجرا َع ِظیما( .نساء:)95 :و خداوند ،مجاهدان
ین َعلَی القَا ِع ِد َ
مجا ِه ِد َ
الل ال ُ َ
ین ْ
را بر نشس��تگان ،با پاداش عظیمی برتری بخش��یده است .با عنایت به جایگاه رفیع حاکمیت شرع
و حضور موثر دین مبین اسالم در همه ارکان و ابعاد نظام حقوقی کشور ایران و با توجه به تأکید
قان��ون اساس��ی بر حاکمیت قانون در همه ش��ئون اجرایی،تقنینی و قضایی ک��ه در اصل  4قانون
اساسی بدین شرح«:کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادي ،اداري ،فرهنگی ،نظامی،
سیاس��ی و غیر اینها باید براس��اس موازین اسالمی باش��د .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول
قانون اساس��ی و قوانین و مقررات دیگر حاکم اس��ت و تش��خیص این امر برعهده شوراي نگهبان
اس��ت» آمده اس��ت ،تشکیل ،فرماندهی و مدیریت و قوانین و مقررات حاکم بر نیروهای مسلح نیز
منطبق با شرع مقدس اسالم بوده و باید بر مبنای قانون اساسی وضع شده باشد.
نیروهای مسلح به عنوان ارکان اصلی تامین امنیت و نظم در بعد داخلی و خارجی ،باید برای
انج��ام ای��ن ماموریت خطیر همواره در پرتو قانون و اصول قانونی حاکم در کش��ور فعالیت نمایند.
حاکمی��ت قانون و حکمرانی قانونی در نیروهای مس��لح ایجاب مینمای��د که در همه فعالیتهای
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تعریف نیروهای مسلح

جوامع انس��انی برای حفظ حکومت ،اس��تقالل و تمامیت ارضی و تامین امنیت خود ناگزیر از
فراهم نمودن نیروی نظامی هس��تند .استقالل و امنیت هر کشور و دولت اعم از داخلی و خارجی
نیز در پرتو قدرت و توان نظامی تامین میگردد .مقابله با مهاجمان خارجی یا کسانی که در داخل
کشور با نقض قوانین ،امنیت اجتماعی را مختل میکنند ،جز با توان نظامی حل نمیشود .از این
رو کش��ورهای مختلف بدین منظور تش��کیل و سازماندهی نیروهای مسلح خود را در راستای دفع
خطرهای خارجی و داخلی طراحی میکنند و با تشکیل سازمانها و نهادهای نظامی خاص ،افراد
کارآمد و توانا را به اس��تخدام در میآورند .نیروهای مس��لح یک کش��ور ،سازمانها و قوای آفندی
و پدافندی هس��تند که توس��ط دولت پشتیبانی میشوند .این نیروها به آن دلیل به وجود آمدهاند
تا سیاس��تهای داخل��ی و خارجی طبقه حاکم کش��ورهای متبوع خود را به پی��ش برده و از آن
طبقه و ملت خود در برابر تجاوزگران داخلی یا بیگانه دفاع کنند .در برخی از کش��ورها قوای شبه
نظامی نیز در نیروهای مس��لح گنجانده شدهاند .در نظام جمهوری اسالمی ایران بر اساس قوانین
و مقررات موجود از جمله قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران و قوانین اختصاصی مربوط به
هرکدام از نیروهای مس��لح ،نیروهای مسلّح به :س��تاد کل نیروهای مسلح ،ارتش ،سپاه پاسداران
1. Rule of law
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خ��ود ،قان��ون را مبنای عمل ق��رار داده و حاکمیت قانون 1را به عنوان یک��ی از مهمترین اصول و
سیاستهای خود دنبال نمایند .حکمرانی قانون سبب ایجاد شفافیت در عملکرد و افزایش کارآیی
این نیروها خواهد ش��د .مهمترین جنبه حکمرانی قانونی در نیروهای مس��لح ،حاکمیت قانون در
بخشهای مختلف فعالیت این نیروهاس��ت .قانونگذار به درس��تی از ابت��دا متوجه اهمیت رعایت
قانون در نیروهای مسلح بوده و بر همین اساس در موضوعات مختلف قوانینی را جهت اجراء وضع
نموده اس��ت .بخش��ی از قوانین و مقررات حاکم بر نیروهای مس��لح ،قوانین عمومی بوده که صرفا
مربوط به نیروهای مس��لح نبوده ،بلکه همه افراد حقیقی یا حقوقی ملزم به رعایت آنها هس��تند
و بخش دیگر ،قوانین و مقررات مختص نیروهای مس��لح اس��ت که به واس��طه ویژگیها و اوصاف
خاص نیروهای مس��لح یا فعالیت آنها بر این نیروها ،حکم فرماست .از جمله بخشهای متمایز و
ویژه نیروهای مس��لح که براساس قوانین و مقررات تابع مقررات خاص و مجزا از بخش غیرنظامی
کشور میباشد ،موضوع برگزاری فرآیند قانونی مناقصات است .در این تحقیق در پی آن هستیم تا
با بررس��ی نظام تقنینی حاکم بر برگزاری مناقصه در نیروهای مسلح،شباهتها و تفاوتهای آن با
بخش غیرنیروهای مسلح(کش��وری) را تبیین نماییم .در این راستا پرسش اصلی تحقیق این است
که برگزاری فرآیند مناقصه در نیروهای مس��لح تابع چه قانون یا مقررهای بوده و این مقررات چه
تفاوتهایی با برگزاری مناقصات در بخش کشوری دارند .در خصوص موضوع تحقیق تاکنون اثری
تدوین نشده است و این تحقیق میتواند تا حدود زیادی به آشنایی خوانندگان با قوانین و مقررات
و نظام حقوقی حاکم بر برگزاری مناقصه در نیروهای مسلح کمک نماید.
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حاکمیت 1در لغت به معنای تفوق و برتری اس��ت و از ریش��ه التینی ()Superanusگرفته
ش��ده اس��ت .کاره دومالبر معتقد اس��ت «حاکمیت یعن��ی ویژگی برتر قدرت برت��ر از این جهت
ک��ه چنی��ن قدرتی هی��چ گونه قدرت دیگ��ری را برتر از خود ی��ا در رقابت با خ��ود نمیپذیرد».
( )2001,42,Elsenhansاپنهای��م حاکمی��ت را «قدرتی میداند که اعمال آن به وس��یله هیچ
اراده انسانی دیگر قابل نقض نمیباشد و آن را صالحیت عالی میداند که از هرگونه قدرت بشری
مس��تقل است» وی معتقد اس��ت حاکمیت «اقتدار برتر و عالی و در معنای بینالمللی آن ،یعنی
اینکه اقتدار حقوقی بر دولتهای دیگر نیست بلکه اقتدار حقوقی است که از نظر حقوقی به هیچ
اختالف و منش��أ اقتدار زمینی بس��تگی ندارد حاکمیت در مفهوم مضیق و محدود به استقالل در
همه زمینهها در چارچوب مرزهای کش��ور و خارج از آن اش��اره دارد» ()2012:309,Ademola
و باالخ��ره دایره المعارف حقوق بینالملل حاکمیت را در ارتباط با حقوق بینالملل چنین تعریف
میکن��د «حاکمی��ت در حق��وق بینالملل معاصر بیانگ��ر وضعیت حقوقی ی��ک دولت در صحنه
بینالملل اس��ت که صالحیت آن دولت در قلمرو و نمیتواند از س��وی دیگر دولتها مورد سوال و
مداخله واقع شود این حاکمیت فقط با موازین حقوق بینالملل محدود میشودGreenwood,( .
)2008:11,Christopher
در سادهترین بیان ،حاکمیت قانون یعنی انجام هر عملی مطابق قانون باشد(.)2007:39,pietro
ام��ا این اصل بنیادی��ن را نمیتوان تنها به این جمله اکتفا کرد .در مق��ام بیان تمایز میان حقوق
عمومی و حقوق خصوصی ،حاکمیت قانون را میتوان و بایس��تی در اراده افراد دانست .از این نظر
گاه ،حاکمیت قانون ،موجد و معرف صالحیتها و نه اراده هاس��ت؛ حاکمیت قانون وضعیت عدم
حاکمیت اراده است(.امامی ،زرگوش )55:1387،حاکمیت قانون ،عامل پیوند دهندهی مدیریت و
حکمرانی خوب است(سردارنیا)165:1391،
1. Supremacy
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25

Downloaded from malieh.dmk.ir at 3:55 IRDT on Wednesday May 12th 2021

انقالب اس�لامی و نیروی انتظامی و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته ،اطالق میشود(ماده  8آین
نامه انضباطی نیروهای مس��لح) ک��ه همگی وظیفه تامین امنیت داخل��ی و خارجی و حفاظت از
دس��تاوردهای انقالب اس�لامی را بر عهده دارند .هر کدام از نیرو و سازمانهای یاد شده در درون
خ��ود نیز زیر مجموعههایی دارد که در بخشهای مختلفی مانند :هوایی ،زمینی ،دریایی ،پدافند،
بس��یج و ...فعالیت مینمایند .مس��تند به بند «ب» ماده  1مقررات برگزاری مناقصات در نیروهای
مس��لح مصوب  ،1386س��تاد کل نیروهای مسلح ،ارتش جمهوری اس�لامی ایران ،سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و نیروی انتظامی
جمهوری اس�لامی ایران و کلیه واحدها و س��ازمانهای تابعه و وابسته به آنها از جمله دانشگاهها،
بنیادها ،شرکتها و سایر مؤسسات موظف هستند مناقصات خود را با رعایت مقررات مذکور انجام
دهند.
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در ادبی��ات حقوق عمومی از حکوم��ت و حاکمیت به عنوان یکی از عناص��ر و ارکان بنیادین
دولت کش��ور یاد میشود که مفهوم آن سیطرة ارادة برتر است که در یک قلمرو سرز مینی معین
هیچ ارادة رقیب دیگری از گروههای اجتماعی فراتر از آن وجود ندارد و از نظر بیرونی اراده مذکور
نباید تحت س��لطه و آمریت دولت دیگر باشد(عالم )145:1375،از این منظر ،ابعاد حاکمیت را به
حاکمیت درونی و بیرونی تقسیم نموده اند(.قاضی)72:1384،
در حال حاضر حاکمیت قانون یکی از مهمترین مفاهیم مطرح ش��ده در حوزه حقوق عمومی
به ویژه حقوق اساس��ی ش��ناخته ش��ده و ارزش��ی جهان ش��مول دارد و حتی یکی از محکهای
ارزیابی نظامهای حقوقی و سیاسی است(مرکز مالمیری )7:1385،درنظام حقوق داخلی مهمترین
مخاطبان حاکمیت قانون مقامات دولتی هس��تند که بر اس��اس آن تمامی اعمال و تصمیمات آنها
باید منطبق با موازین قانونی باشد(.نژندی منش و همکاران .)173:1396نیروهای مسلح به عنوان
بخش مهمی از حاکمیت ،ملزم به رعایت قانون در اعمال و رفتار خود و در واقع حکمرانی قانونی
میباشند.
الزمه حکمرانی خوب ،وجود چارچوبهای قانونی مناسب و عادالنه است که بیطرفانه اعمال
ش��وند و حامی تمام کمال حقوق بشر و ش��هروندان باشند )1999:18 ,Robert(.به مفهوم دیگر
در جوامع بش��ری به قواعد و مقررات تأمین کننده حقوق انس��انی که بیطرف باش��د نیاز اس��ت
( )7 :2009 ,Ambrusبه هر حال ،یکی از دیدگاههای حاکم در حقوق اساسی مدرن که تمامی
صاحب نظران حقوق و علوم سیاسی بر آن اجماع دارند ،اصیل حاکمیت قانون است (,Backstra
 )2012:70حاکمی��ت قان��ون به معنای تبعیت تمامی ش��هروندان ،به ویژه مدی��ران و زمامداران
از قانون میباش��د .بدین ترتیب بایس��تی تمام اعمال حکومتی در چارچ��وب قانون قرار گرفته و
زمامداران ،مسئول اعمال خود شوند(هاشمی )434:1384،قانون در اینجا به معنای عام آن مدنظر
میباشد ،نه به معنای خاص آن که صرفا محدود به قواعد تصویب شده از طریق قوه مقننه و همه
پرسی میشود( .کاتوزیان)122:1377،
لزوم قانونمندی و حاکمیت قانون در همه ابعاد در نیروهای مسلح که مبتنی بر نظم و انضباط
طراحی ش��ده اند ،یک اصل ضروری و انکار ناپذیر میباش��د .به عبارت دیگر از آنجا که نیروهای
مس��لح کش��ور ما با تحوالت بس��یاری هم در محی��ط ملی و منطقهای روبه رو ب��وده و با توجه به
پیچیدگی س��اختارها ،سازمان و تکنولوژی حاکم در سطح سازمان نیروهای مسلح ،تعدد سازمان
ها ،تنوع مأموریتها و همچنین تهدیدات موجود در منطقه و کشور ،لزوم وجود قوانین و مقررات
گوناگون و متناسب با هریک از این نیروها را اجتناب ناپذیر نموده است .در نظام جمهوری اسالمی
ایران ،امنیت ملی مس��تند به اصل فقهی وجوب کفایی و تجربه پیامبر گرامی اس�لام در امر بسیج
عمومی در صدر اس�لام اس��ت و نیروهای مسلح کش��ور در نقطهای متفاوت با نیروهای مسلح
سایر کشورها ،تنها ملتزم به رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور نبوده بلکه در کنار آن رعایت
ارزشه��ای معنوی و اصول و قواعد اس�لامی را نیز از تکالیف خ��ود میدانند .بنابراین التزام آنها
صرفا التزام قانونی نبوده ،بلکه التزامی ش��رعی-قانونی اس��ت .مساله دفاع در فقه سیاسی اسالم به
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دول��ت ب��رای انجام وظایف قانونی خود ناچار به عقد قرارداد برای انجام خدمات عمومی و رفع
نیازهای عمومی میباش��د .این نوع قراردادها متمایز از قراردادهایی اس��ت که اش��خاص حقیقی و
حقوق��ی ،عمومی یا خصوصی بطور مش��ترک میتوانند منعقد کنند .لذا مالک تش��خیص قرارداد
دولتی از س��ایر انواع قرارداده��ا میتواند دولتی بودن طرف ق��رارداد و دولتی بودن موضوع ومال
مورد قرار داد باش��د .دولت به عنوان بزرگترین ش��خصیت حقوقی ناگزیر به انجام اعمال حقوقی
اس��ت .اعمال حقوقی دولت در قالب اعمال یک جانبه و دوجانبه صورت گرفته و معامالت دولتی
جز اعمال دوجانبه دولتها میباشد .مدیریت صحیح منابع مالی دولت ،اجتناب از فساد و تعارض
منافع ،رفتار منصفانه و برابر با تأمین کنندگان کاال و خدمات و خطراتی که منابع مالی دولتها را
تهدید کرده و همچنین حصول اطمینان از تأمین کاالها و خدمات با بهترین کیفیت و مناسبترین
قیمت ،نیازمند قواعد حمایت از حقوق تأمین کنندگان و استفاده کنندگان در قالب نظمی جدید
و با عنوان حقوق معامالت دولتی میباش��د .نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی ایران به عنوان
بخشی از ساختار حاکمیتی و دولتی کشور ،همانند سایر بخشهای اجرایی ،در راستای انجام امور
محوله و اجرای طرحهای زیربنایی ،جلب س��رمایه ،ساخت و س��از ،تهیه کاال و لوازم آمادی مورد
نیاز ،حمل نقل ،طراحی ،انتقال دانش و فناوری و ،...نیازمند انجام معامله و انعقاد قرارداد و تنظیم
روابط حقوقی خود با اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) بر اساس آن میباشند .معامالت در
سطح نیروهای مسلح به عنوان بخشی از ارکان حاکمیتی کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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صورت کلی مطرح ش��ده و همین ویژگی باعث ش��ده است تا به هنگام تاسیس جمهوری اسالمی
ای��ران ،امنی��ت ملی به مقوله «حفظ اس�لام» گره خورده و با هم درآمیزن��د .نظام دینی حاکم بر
جمهوری اسالمی ایران ،اثر خود را در تمام شئون زندگی جامعه از جمله بخش نظامی و نیروهای
مس��لح گذاشته است .اسالمی بودن و تطابق ش��رعی کلیه قوانین و مقررات در اصل چهارم قانون
اساس��ی ایران بدین صورت به رسمیت شناخته شده است« :كليه قوانين و مقررات مدني ،جزائي،
مالي ،اقتصادي ،اداري ،فرهنگي ،نظامي ،سياس��ي و غير اينها بايد براس��اس موازين اسالمي باشد.
اي��ن اص��ل بر اطالق يا عم��وم همه اصول قانون اساس��ي و قوانين و مقررات ديگر حاكم اس��ت و
تش��خيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان اس��ت» .بنابراین اصل لزوم تطابق شرعی قوانین
و مقررات اصلی عام بوده که تاثیر اجرای این اصل در قوانین و مقررات حاکم بر نیروهای مس��لح
و مس��ائل مهمی چون س��اختار ،کاربری ،رفتار و گزینش ،سیاس��ت گذاری و راهبری ،عملیات و
کارکردهای نیروهای مسلح بیشتر نمایان است .حاکمیت قانون در نیروهای مسلح از طریق تبعیت
از مجموعه تدابیر ،قوانین و مقرراتی حاصل میشود که از طریق مراجع مختلف وضع قانون ،ایجاد
و جهت س��ازماندهی و اجرای وظایف و ماموریتهای محوله به آنها ابالغ میگردد .در مقایسه با
سایر افراد جامعه ،تبعیت نیروهای مسلح از قانون قدری متفاوت بوده و این نیروها عالوه بر قوانین
موضوعه عمومی ،ملزم به رعایت تدابیر ،سیاست ها ،قوانین و مقررات خاص دیگری نیز میباشند.
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ای��ن اهمیت به ویژه در خصوص امور تصدی گرایانه نیروهای مس��لح ،نمود بیش��تری دارد و این
نیروها برای پیش��برد امور خود در جنبههای استخدامی ،تجرای ،مالی ،پیمانکاری و ...از قالبهای
مختلف قراردادی برای تسهیل این امور و رفع نیازهای خود استفاده میکنند .قراردادهای دولتی
و معامالت نیروهای مس��لح عالوه بر ش��رایط عمومی معامالت اش��خاص حقیقی و حقوقی حقوق
خصوصی ،تابع مقررات و الزامات دیگری هس��تند که عدم رعایت آنها از سوی این نیروها موجب
ورود خسارات و لطمات مادی و معنوی ،و مسئولیت مدنی ،کیفری و اداری برای خاطیان و تضییع
حقوق سازمانها و بیتالمال میگردد.
ب��ا توجه به آنکه اموال نیروهای مس��لح از اموال عمومی تلقی ش��ده ،انج��ام تصرفات حقوقی
از جمل��ه انتق��ال و واگذاری و انجام معامالت و قراردادها نس��بت به آنها از حساس��یت و اهمیت
ویژهای برخوردار بوده و بر همین اساس مطابق ماده  79قانون محاسبات عمومی کشور ،معامالت
وزارتخانه ها ،موسسات دولتی اعم از خرید ،فروش ،اجاره،پیمانکاری ،اجرت کار و ...باید بر حسب
مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود .بنابراین نیروهای مسلح در انجام معامالت خود ،عالوه
ب��ر لزوم رعایت مق��ررات معامالت دولتی الزم االجراء در همه بخشه��ای دولتی ،ملزم به رعایت
برخی مقررات خاص نیز میباش��ند .از مهمترین مقررات مالی عمومی که نیروهای مسلح ملزم به
رعایت آن هستند میتوان به :مقررات قانون اساسی از جمله اصول  139و  ،141قانون کار،قانون
تامی��ن اجتماع��ی ،قانون راجع به منع مداخل��ه وزراء و نمایندگان مجل��س و کارمندان دولت در
معامالت دولتی و کش��وری مصوب  ،1337قانون روابط موجر و مس��تاجر ،مقررات قانون مدنی در
باب عقود مختلف ،قوانین روابط موجر و مس��تاجر ،آیین نامه طبقه بندی و تش��خیص صالحیت
پیمان��کاران ،آیین نامه معامالت دولتی مصوب ،1349آیین نامه تضمین معامالت دولتی ،1394
قانون محاس��بات عمومی کشور ،قوانین بودجه ساالنه کش��ور ،قوانین پنج ساله توسعه اجتماعی،
اقتصادی و ...کش��ور ،قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت ،ش��رایط عمومی پیمان ،قانون
ممنوعی��ت اخذ پورس��انت در معامالت خارج��ی ،قانون راجع به منع مداخل��ه وزراء و نمایندگان
مجلس��ین و کارمندان در معامالت دولتی و کش��وری ،قانون مجازات تبان��ی در معامالت دولتی،
اص��ل 139قانون اساس��ی و س��ایر اصول مرتبط با معامالت دولتی و ...اش��اره نم��ود .در کنار این
مق��ررات ،برخی ضوابط داخلی نیز وجودداش��ته که مختص نیروهای مس��لح بوده و در معامالت
میباشد .از
این نیروها در روشها و قالبهای قانونی به رس��میت ش��ناخته شده ،الزم االتباع
جمله :مقررات برگزرای مناقصه در نیروهای مس��لح که در سال  1386و مستند به بند ب ماده 1
قانون برگزاری مناقصات مصوب  ،1383توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و ابالغ شد و نصاب
معامالت دولتی ابالغی هیئت وزیران به صورت س��االنه ،قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه
اماکن ،غرف و دکههای واقع در مراکر اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی
بنیاد مس��تضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقالب اس�لامی ،سازمان ایران گردی و جهان گردی
و نیروهای مس��لح ،بخشنامه ها ،ابالغیهها و مقررات ابالغی ستاد کل نیروهای مسلح در ارتباط با
رعایت مقررات مالی و معامالتی در نیروهای مسلح .بنابراین ضرورت حکمرانی قانونی در بعد مالی
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مناقصه از باب مفاعله ،مصدر ثالثی مزید و از ریشه مجرد نقص به معنی کاستن متقابل و پی
در پی است .در زبان فارسی مناقصه به کم کردن ،با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی
آمده است(.عمید)1852:1369،
نقص در لغت یعنی کاهش ،کم و کاس��ت کردن و در اصطالح مربوط به قیمت اس��ت که در
مناسبات اقتصادی بس��یار حائز اهمیت است(اسماعیلی هریسی )45:1387،و برخی نویسندگان
آن را ب��ه «چیزی را به کمترین قیمت خریدن» تعریف نم��وده اند(.معین )4374:1380،در زبان
عرب��ی واژه «النقص» ض��د زیاده اس��ت(محمود ،ه ق )436:1409در فرهن��گ مصطلحات فقهی
تعریفی از مناقثه نیامده است اما در برخی از فرهنگها با ذکر مفهوم متضاد ریشه نقص به زیاده،
از بیعالمزایده یا بیعالدالله تعریف ش��ده اس��ت.در اصطالح بیعالمزایده به بیعی میگویند که در
آن ،مردم به خرید کاال دعوت میش��وند و بعضی از مردم بر قیمت ارائه ش��ده دیگران میافزایند و
این کار ادامه مییابد تا این که کس��ی بر قیمت دیگ��ری نمیافزاید و کاال به ارائه کننده باالترین
قیمت تحویل میگردد .در زبان انگلیسی واژه  Tenderبرای مناقصه و مزایده استعمال میشود.
(آریانپور کاشانی)2285:1379،
در ادبی��ات حقوقی ،مناقصه چنین تعریف ش��ده اس��ت« :خرید مال یا ام��وال معین از طرف
مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد میشود و همچنین هرگاه مورد
مناقصه انجام عمل باش��د»(جعفری لنگرودی )690:1388،در لغت نامه دهخدا ،تعریف مس��تقلی
از واژه مناقصه ارائه نگردیده اس��ت و به همین تعریف بس��نده شده است(.دهخدا)21569:1377،
برخی اس��اتید حقوق عمومی مناقصه را به این صورت تعریف کرده اند« :مناقصه ترتیبی است که
در آن س��ازمانهای عمومی تهیه یا تحصیل ی��ا خرید کاال یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و
مس��ابقه میگذارند و با اش��خاص حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت یا مناس��بترین شرایط را
پیش��نهاد میکنند ،معامله مینمایند(».انصاری )118:1387،برخ��ی دیگر نیز در تعریف مناقصه
آورده اند«:در لغت مصدر باب مفاعله از ریشه نقص به معنای کاهش دادن و کاستن است.در فقه
و حقوق گوش س��پردن به پیشنهاد طرفهای متعدد معامله برای دستیابی به کمترین قیمت که
عقد به آن منعقد میش��ود ،مناقصه میگویند»(انصاری،طاهری )198:1384،اس��تاد دیگر حقوق
در تعریف مناقصه آورده اس��ت«:مناقصه روش��ی نظام مند اس��ت که به موج��ب آن مناقصه گزار
با اعالم ضوابط و ش��رایط مدنظر خود ،در صدد تهیه کاال و خدمات با قیمت مناس��ب اس��ت و به
موجب این اعالن ،وی متعهد به قبول پیش��نهادی اس��ت که منطبق با درخواست وی میباشد».
(باقرزاده)18:1392،
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و معامالتی ایجاب مینماید تا نیروهای مس��لح با ش��دت و حساس��یت بیشتر نسبت به انجام امور
مالی و معامالتی خود با رعایت قوانین و مقررات الزم االجرای عمومی و تخصصی ،صیانت از اموال
نیروهای مسلح که از اموال دولتی محسوب میشوند ،را به بهترین نحو انجام دهند.
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مقررات برگزاری مناقصات در نیروهای مسلح مصوب 1386

این مقررات به منظور تعیین روش یکنواخت در برگزاری مناقصات نیروهای مس��لح براس��اس
مصوب��ه مقام معظ��م فرماندهی کل قوا در تاری��خ  1386/3/27و تبصره بن��د «ب» ماده 1قانون
برگزاری مناقصات مصوب س��ال  1383تهیه گردیده اس��ت .در بخش تعاریف این مقررات ،برخی
عناوین جدید و متفاوت به چش��م میخورد .در بند «ک» ماده  2این مقررات ،مقام مجاز عبارت
از رییس س��تاد کل نیروهای مسلح ،فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران ،فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،فرمانده نیروی انتظامی جمهوری
اس�لامی ایران و سایر مقامات مجاز از س��وی آنان که به استناد ماده  53قانون محاسبات عمومی
کش��ور دارای اختیار و مسؤولیت تش��خیص ،تعهد ،تس��جیل و حواله در معامالت ذیربط هستند
همچنین کلیه مدیران عامل یا روسای سازمانها ،شرکتها و مؤسسات وابسته به نیروهای مسلح،
دانس��ته شده است .و براساس بند«ل» ،مناطق عملیاتی به مناطقی اطالق میشود که بنا بر ابالغ
س��تاد کل نیروهای مسلح منطقه عملیاتی محس��وب میگردد .و مستند به بند «م» این مقررات،
خرید اضطراری :معاملهای است که بنا به تایید مقام مجاز در شرایط عدم امکان رعایت تشریفات
مناقصه جهت اس��تفاده در مناطق عملیاتی صورت میگیرد و براساس بند «ن» مقررات یاد شده،
مس��ؤول آمادی یا مقام همطراز وی به بلندپایهترین معاون تخصصی مرتبط با موضوع معامله در
سازمانهای اصلی اطالق میشود.
ماده 3این مقررات به موضوع طبقهبندی معامالت پرداخته است .براساس مفاد این ماده:
معامالت از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم میشوند:
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در قانون برگزاری مناقصات که مهمترین مستند قانونی در خصوص مناقصات میباشد مناقصه
و ارکان آن تعریف شده است .بند الف ماده  2این قانون مناقصه را اینگونه تعریف میکند«:فرایندي
است رقابتی براي تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) ،که در آن تعهدات موضوع معامله
به مناقصه گري که کمترین قیمت متناس��ب را پیش��نهاد کرده باشد ،واگذار میشود( ».فرخانی،
پاپی )15:1399 ،در این قانون همچنین طرفین مناقصه تعریف شده است .براساس ماده مناقصه
گزار دس��تگاه موضوع بند (ب) ماده ( )1این قانون میباشد که مناقصه را برگزار مینماید .مستند
به بند ج ماده مذکور ،مناقصه گر ش��خصی حقیقی یا حقوقی اس��ت که اسناد منافصه را دریافت و
در مناقصه شرکت میکند.
مس��تند به تبصره بند «ب» م��اده 1قانون برگزاری مناقصات مصوب س��ال  ،1383نیروهای
مس��لح از شمول مقررات یادشده مستثنی هس��تند .بر همین اساس ،اجازه تدوین و ابالغ مقررات
تخصصی مرتبط با برگزاری مناقصات به س��تادکل ن م س��پرده ش��د .این س��تاد در سال ،1386
مقررات برگزاری مناقصات در نیروهای مسلح را تصویب و ابالغ نمود .مقررات ابالغی با مفاد قانون
برگزاری مناقصات مصوب  1383دارای ش��باهتها و تفاوتهایی است که در این مقاله با واکاوی
آن به شباهتها و تفاوتهای مذکور اشاره خواهیم نمود.

سال چهارم
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ماده  -4مقررات ،به طبقه بندی انواع مناقصات در معامالت بزرگ پرداخته اس��ت .مستند به
این ماده:
الف -مناقصات در معامالت بزرگ از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقهبندی میشوند:
 .1مناقصه یک مرحلهای :مناقصهای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
نباش��د .در این مناقصه پاکتهای پیش��نهاد مناقصهگران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه
برنده مناقصه تعیین میشود.
 .2مناقصه دو مرحلهای :مناقصهای اس��ت که به تش��خیص مناقصهگزار ،بررسی فنی بازرگانی
پیش��نهادها الزم باش��د .در این مناقصه ،کمیته فنی بازرگانی تشکیل میشود و نتایج ارزیابی فنی
بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش میکند و براساس مفاد مواد ( )19و ( )20این
مقررات برنده مناقصه تعیین میشود.
ب -مناقص��ات در معامالت ب��زرگ از نظر روش دعوت مناقصهگران ب��ه انواع زیر طبقهبندی
میشوند:
 .1مناقصه عمومی :مناقصهای اس��ت که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی اعالم
و منتشر میشود.
 .2مناقصه محدود :مناقصهای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت مقام مجاز ،محدودیت
برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید ش��ود .فراخوان مناقصه از طریق ارس��ال دعوتنامه برای
مناقصهگ��ران صالحیتدار]براس��اس ضوابط موضوع م��واد ( )13و ( )26این مق��ررات[ به اطالع
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 .1معامالت کوچک :معامالتی که به قیمت ثابت س��ال  1385کمتر از بیست و پنج میلیون و
سیصد و هشتاد هزار ریال ( )25.380.000ریال باشد.
 .2معامالت متوسط :معامالتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معامالت کوچک بوده
و از ده برابر سقف ارزش معامالت کوچک و بیست برابر در مناطق عملیاتی تجاوز نکند.
 .3معاملات ب�زرگ :معامالتی ک��ه مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر س��قف ارزش مبلغ
معامالت کوچک و بیست برابر در مناطق عملیاتی باشد..
با توجه به تغییراتی که در مبالغ مقرر در این ماده به صورت ساالنه رخ میدهد ،در تبصرههای
ماده ،موارد مرتبط با این موضوع پیشبینی شده است.
تبصره -1س��تاد کل نیروهای مس��لح حس��ب ضرورت در ابتدای هر س��ال نص��اب معامالت
را براس��اس ش��اخص بهای کاالها و خدمات و متناس��ب با معامالت نیروهای مس��لح تعیین و به
سازمانهای ذیربط ابالغ مینماید.
تبصره -2مبلغ نصاب برای معامالت کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معامالت بزرگ
مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله میباشد.
تبصره -3مبلغ یا برآورد معامالت مش��مول هر یک از نصابهای فوق نباید با تفکیک اقالمی
که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی میشوند ،خردشده و به نصاب پایینتر برده شود.

سال چهارم
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مناقصهگران میرسد.
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ماده  -7مقررات ،اهم وظایف کمیسیون مناقصات را به شرح زیر نام برده است:
الف -تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب -بررسی پیشنهادهای مناقصهگران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانابودن
و غیرمشروطبودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج -ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د -ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دومرحلهای.
ه  -تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد  19و  20این مقررات).
و -تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز -تصمیمگیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.
در ماده  8مقررات برگزاری مناقصات مصوب  ،1386هیئت رس��یدگی به ش��کایات پیشبینی
شده است .اعضای این هیئت بر اساس مفاد ماده  8این مقررات عبارت است از:
الف -رسیدگی به اعتراضات و شکایات مربوط به اجرانشدن هر یک از مواد این مقررات.
ب -صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.
بر اس��اس مفاد تبصره 1ماده مذکور ،موارد زیر مش��مول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به
شکایات نیست:
 .1معیارها و روشهای ارزیابی پیشنهادها.
 .2ترجیح پیشنهاددهندگان داخلی.
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اعضای کمیس��یون مناقصه در ماده  5این مقررات مورد اش��اره قرار گرفته اس��ت .این اعضاء
تفاوتی با اعضای مقرر در ماده  5قانون برگزاری مناقصات مصوب  1383ندارند .متن این ماده به
شرح زیر میباشد:
ماده -5کمیسیون مناقصه
الف -کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل میشود:
 .1مقام مجاز یا نماینده وی.
 .2ذیحساب یا عامل ذیحساب تأمینکننده اعتبار یا مدیر مالی حسبمورد.
 .3مسؤول فنی سازمان مناقصهگزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار میشود.
ب -کمیس��یون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور
در جلسه و ابراز نظر هستند.
تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهدبود.
ج -اعضاء کمیس��یون مناقصه در ش��رکتهای وابس��ته به نیروهای مسلح توسط هیأتمدیره
انتخاب میشوند.
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منطبق با ماده  11مقررات ،مناقصه به طرق زیر انجام میشود:
ال�ف -در معامالت کوچک ،کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله
(کاال ،خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صالح و اخذ فاکتور و به
تشخیص و مسؤولیت خود ،معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب -در معامالت متوس��ط ،کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله
(کاال ،خدم��ت یا حق��وق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعای��ت صرفه و صالح و اخذ حداقل
س��ه فقره استعالم کتبی ،با تأمین کیفیت موردنظر ،چنانچه بهای بدستآمده مورد تأیید مسئول
آمادی یا مقام همطراز وی یا نماینده آنها باشد ،معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور و کمترین
بهای ممکن انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعالم کتبی ممکن نباشد با تأیید مسؤول آمادی

اریا یمالسا یروهمج حلسم یاهورین رد تاصقانم یرازگرب دنیآرف یقوقح لیلحت

براساس مفاد ماده  9مقررات پیش گفته ،فرآیند برگزاری مناقصه در معامالت بزرگ به ترتیب
شامل مراحل زیر است:
الف -تأمین منابع مالی.
ب -تعیین نوع مناقصه (یک مرحلهای یا دومرحلهای ،عمومی یا محدود) و دریافت مجوزهای
الزم.
ج -تهیه اسناد مناقصه.
د -ارزیابی کیفی مناقصهگران در صورت لزوم به تشخیص مناقصهگزار.
ه  -فراخوان مناقصه.
و .ارزیابی پیشنهادها.
ز .تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
در خصوص تأمین منابع مالی جهت برگزاری مناقصه ،ماده  10مقررات برگزاری مناقصات در
نیروهای مسلح مصوب  ،1386طی دو بند مقرر میدارد:
الف -انجام معامله به هر طریق مش��روط بر آن اس��ت که سازمانها و واحدهای ذیربط به نحو
مقتضی نس��بت به پیشبینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل نمایند و مراتب
در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب -موض��وع پیشبین��ی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات ب��رای انجام معامله باید به
صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی مناقصهگزار قید و تعهد شود.
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 .3اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
 .4شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
مس��تند به تبصره 2این ماده نیز ،آییننامه اجرایی این ماده پس از تصویب اساس��نامه هیأت
رس��یدگی به ش��کایات به تصویب س��تاد کل خواهد رس��ید .که این آیین نامه تاکنون به تصویب
نرسیده است.

سال چهارم
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چگونگی ارزیابی کیفی مناقصهگران در ماده  12مقررات برگزاری مناقصات آمده است:
الف -در ارزیابی کیفی مناقصهگران ،باید موارد زیر لحاظ شود:
 .1تضمین کیفیت خدمات و محصوالت.
 .2داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر.
ُ .3حسن سابقه.
 .4داشتن پروانه کار یا گواهینامههای صالحیت ،در صورت لزوم.
 .5توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.
ب -مراحل ارزیابی کیفی مناقصهگران به شرح زیر است:
 .1تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
 .2تهیه اسناد ارزیابی.
 .3دریافت ،تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
 .4ارزیابی اسناد دریافتشده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصهگران و رتبهبندی آنها.
 .5اعالم اسامی مناقصهگران صالحیتدار و امتیازات و رتبه آنها (تهیه لیست کوتاه).
 .6مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصهگران.
ج -آییننام��ه اجرای��ی ارزیابی کیفی مناقصهگران تابع بند «ج» م��اده « »12قانون برگزاری
مناقصات مصوب  1383خواهدبود .س��تاد کل حس��ب نیاز نیروهای مسلح ،اصالحات موردنیاز را
اعمال خواهد نمود.
ماده -13این مقررات به موضوع فراخوان مناقصه در معامالت بزرگ پرداخته اس��ت .براساس
این ماده:
الف -مفاد فراخوان مناقصه در معامالت بزرگ حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
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یا مقام همطراز وی یا نماینده آنها ،به تعداد موجود اکتفا میشود.
تبصره -1در خرید اضطراری میتوان با تأیید ش��فاهی مس��ؤول آمادی یا مقام همطراز وی یا
نماینده آنها برای انجام خرید اقدام نمود ولی اسناد هزینه قبل از اعمال حساب باید به تأیید کتبی
مقام دستوردهنده برسد.
تبصره -2اعطای نمایندگی به کارپرداز یا مأمور خرید مجاز نمیباشد.
ج -در معامالت بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل میشود:
 .1برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامههای کثیراالنتشار.
 .2برگزاری مناقصه محدود.
 .3در خرید اضطراری ،ترتیب انجام معامله با ابالغ کتبی مس��ؤول آمادی یا مقام همطراز وی
یا نماینده آنها تعیین و رعایت آن پس از انجام معامله توسط وی تأیید میگردد.

سال چهارم
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همانن��د مفاد قانون برگزاری مناقصات مص��وب  ،1383در مقررات برگزاری مناقصات مصوب
 1386نیز تعیین تکلیف شده است .براساس مفاد این ماده:
الف -تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب -اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
 .1نام و نشانی مناقصهگزار.
 .2نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
 .3محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد ،تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
 .4مبلغ پیشپرداخت و تضمین ُحسن انجام کار و تضمین ُحسن انجام تعهدات.
 .5مدت اعتبار پیشنهادها.
 .6شرح کار ،مشخصات فنی بازرگانی ،استانداردها ،نوع ،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات.
 .7برنامهریزی انجام کار یا تحویل کاال.
 .8معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصهگران.
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 .1نام و نشانی مناقصهگزار.
 .2نوع ،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات.
 .3نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.
 .4محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد ،تحویل و گشایش پیشنهادها.
 .5مبلغ برآوردش��ده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد).
در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد ،برآورد مربوط طبق فهرست یادشده تهیه میشود.
 .6اختیار مناقصهگزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها.
 .7پرداخت هزینههای آگهی و ثبت قرارداد توسط برنده مناقصه (حسب لزوم).
ب -فراخوان مناقصه عمومی باید به تش��خیص مناقصهگزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی
از روزنامههای کثیراالنتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.
ج -مناقصهگزار میتواند عالوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانههای
گروهی و رسانههای ارتباط جمعی یا شبکههای اطالعرسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
د -در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بینالمللی یا استفاده از تسهیالت اعتباری خارجی
مطرح باش��د ،باید طبق مق��ررات مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر اس��تفاده از توان فنی،
مهندس��ی ،تولیدی و صنعتی و اجرایی کش��ور مصوب 1375/12/12و پس از تصویب س��تاد کل،
آگه��ی مرب��وط در یکی از روزنامههای کثیراالنتش��ار و حداقل یک نوبت در یک��ی از روزنامههای
انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بینالمللی مرتبط با موضوع مناقصه ،منتشر شود.
باتوجه به اصالح قانون حداکثر اس��تفاده از توان فنی ،مهندس��ی ،تولیدی و صنعتی و اجرایی
کش��ور در س��ال  ،1398مفاد قانون جدید حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کش��ور و
حمایت از کاالی ایرانی اصالحی  1398مالک عمل میباشد.

سال چهارم
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پس از بیان ترتیب تهیه و تس��لیم پیش��نهادها در ماده  ،15ماده 16مقررات ،شرایط تسلیم و
تحویل پیشنهادها را بدین شرح بیان نموده است:
الف -هیچ یک از شرکتکنندگان در مناقصه ،جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیشبینی
شده باشد ،نمیتوانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب -ش��رکتکنندگان در مناقصه ،اس��ناد مناقصه و پیش��نهادهای خود را باید در پاکتهای
جداگانه الک و مهرشده شامل تضمین (پاکت الف) ،پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد
قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و الک و مهرشده قرار دهند.
ج -مناقصهگزار موظف اس��ت در مهلت مقرر همه پیش��نهادهای ارائهشده شرکتکنندگان را
پس از دریافت ،ثبت و تا جلسه بازگشائی ،از پاکتها صیانت نماید.
د -هرگونه تس��لیم ،تحویل ،اصالح ،جایگزینی و یا پسگرفتن پیش��نهاد باید به صورت قابل
گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
م�اده -18مقررات برگزاری مناقصات مصوب ،1386به بحث گش��ایش پیش��نهادها پرداخته
است.بر اساس این ماده:
الف -پیشنهادهای مناقصهگران در زمان و مکان مقرر گشوده میشود.
ب -مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
 .1تهیه فهرست اسامی دریافتکنندگان اسناد (پیشنهاددهندگان) ،حاضران و شرکتکنندگان
در جلسه.
 .2باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.
 .3بازکردن پاکت فنی بازرگانی.
 .4بازکردن پیش��نهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنارگذاش��تن
پیشنهادهای غیرقابلقبول در مناقصات یک مرحلهای.
 .5تحویل پاکتهای فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحلهای.
 .6تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.

Downloaded from malieh.dmk.ir at 3:55 IRDT on Wednesday May 12th 2021

 .9روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخههای آنها.
 .10متن قرارداد شامل موافقتنامه ،شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
 .11صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (.)17
 .12سایر اسنادی که به تشخیص مناقصهگزار الزم باشد.
ج -بند ذیل باید در متن قرارداد قید شود:
مناقصهگزار اختیار دارد مقدار کاال یا خدمت مورد معامله را تا بیس��ت و پنج درصد افزایش یا
کاهش دهد مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسباً رعایت
و تطبیق نماید.
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در ماده 20این مقررات ،آخرین مرحله از فرآیند برگزاری مناقصات یعنی مرحله ارزیابی مالی
و تعیین برنده مناقصه تشریح شده است:
الف -هنگام ارزیابی مالی ،مناقصهگری که مناس��بترین قیمت را حائز ش��ده باشد ،به عنوان
برنده اول اعالم خواهدشد و برنده دوم در صورتی اعالم میشود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با
برنده اول ،کمتر از مبلغ تضمین باشد .روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح
با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعالم شود.
ب -پس از گش��ودن پاکتهای قیمت ،چنانچه بررس��ی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن
الزم باشد ،کمیسیون مناقصه میتواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته
فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعالم میکند.
ج -پس از گشودن پیشنهادهای قیمت ،تضمین برنده اول و دوم ،نزد مناقصهگزار نگهداری و
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 .7تحویل پاکتهای قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای ردشده به مناقصهگزار برای استرداد
به ذینفع.
ج -در صورت برگزاری مناقصه دومرحلهای ،زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای
قیمت ،در جلس��ه گش��ایش پاکتها اعالم خواهدش��د ،این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت
اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است .در این صورت پاکتهای قیمت در یک لفاف الک و مهرشده
توس��ط س��ازمان مناقصهگزار صیانت میش��ود .در مناقصات یکمرحلهای ،پیش��نهادهای قیمت
بیدرنگ گشوده و براساس ماده ( )20این مقررات ،برنده مناقصه تعیین میشود.
د -واحد مناقصهگزار میتواند از مناقصهگران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش
پیشنهادهای مالی دعوت نماید.
ماده  -19مقررات برگزاری مناقصات در نیروهای مس��لح ،به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
پرداخته است و مهمترین روشهای ارزیابی فنی و بازرگانی شرکت کنندگان در مناقصه را تشریح
کرده است .براساس این ماده:
ال�ف -در مناقص��ات دو مرحل��های ،مناقصهگزار موظف اس��ت براس��اس معیارها و روشهای
اعالمشده در اسناد مناقصه ،ارزیابی کیفی مناقصهگران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام
و اعالم نماید.
ب -در صورتی که بررس��ی فنی بازرگانی پیش��نهادها الزم باش��د ،نتیجه بررسی طی مهلتی
که کمیس��یون مناقصه معین میکند به جلس��ه بعدی کمیسیون احاله میشود و براساس گزارش
کمیت��ه فنی بازرگانی ،پاکتهای قیمت پیش��نهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی الزم را احراز
کردهاند ،گشوده میشود.
ج -هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی ،تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.
د -پاکت پیشنهاد قیمت مناقصهگرانی که در ارزیابیهای فنی بازرگانی پذیرفته نشدهاند ،باید
ناگشوده بازگردانده شود.

سال چهارم
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پس از انجام فرآیند مناقصه به صورت قانونی و منطبق بر ضوابط و مقررات مش��خص شده در
مقررات برگزاری مناقصات ،برنده یا برندگان مش��خص میشوند و نوبت به انعقاد قرارداد میرسد.
پیش نویس قرارداد یکی از اس��نادی اس��ت که باید در مرحله آگهی مناقصه به همراه سایر اسناد
و مدارک ،در روزنامه آگهی ش��ود تا ش��رکت کنندگان در مناقصه با مشاهد و بررسی و تحلیل آن
به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.بنابراین آخرین مرحله از تشریفات قانونی انجام مناقصه ،انعقاد
قرارداد میباشد .اختالفات مربوط و ناشی از اجرای مقررات برگزاری مناقصات در نیروهای مسلح
تا قبل از انعقاد قرارداد ،برعهده هیئت رس��یدگی به ش��کایات میباشد ولی پس از انعقاد قرارداد،
هرگونه اختالف و مناقشه در خصوص قرارداد باید در مراجع قضایی حقوقی یا کیفری به عمل آید.
در مقررات برگزاری مناقصات در نیروهای مس��لح ،ماده  21به موضوع انعقاد قراردادها اختصاص
یافته است .براساس مفاد این قرارداد:
الف -قرارداد با برنده مناقصه ،باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود .این مدت
حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیشبینیش��ده در اس��ناد مناقصه قابل تمدید است .بعد از عقد
قرارداد تضمین پیشنهاددهنده دوم مسترد میگردد.
ب -قرارداد با برنده اول در مهلت پیشبینیش��ده در اس��ناد ،منعقد خواهدشد .چنانچه برنده
اول از انعق��اد قرارداد امتناع نمای��د و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید ،تضمین مناقصه وی
ضب��ط و قرارداد با برنده دوم منعقد میگ��ردد .در صورت امتناع نفر دوم ،تضمین وی نیز ضبط و
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تضمین سایر مناقصهگران بازگردانده میشود.
د -در مناقصات بینالمللی ،مناقصهگران داخلی نسبت به مناقصهگران خارجی ترجیح دارند.
موضوع ترجیح مناقصهگران داخلی ،در اسناد مناقصه قید خواهدشد .مناقصاتی که در آنها رعایت
این قاعده به مصلحت نباشد ،باید از سوی باالترین مقام سازمان ذی ربط تأیید شود.
ه  -مناقصهگزار موظف اس��ت پس از تعیین برنده مناقصه نتیجه را به وی ابالغ نماید تا برای
انجام معامله مراجعه کند.
و -در صورتیک��ه تفاوت حداقل قیمت پیش��نهادی با مبلغ برآوردش��ده معامله کمتر از %10
باش��د و کمیس��یون مناقصه به دلیل عدمتوجیه اقتصادی قصد رد کلیه پیشنهادها را داشته باشد،
کمیس��یون مذکور میتواند قیمت معامله را با موافقت شرکتکننده حائز حداقل قیمت ،تعدیل و
شرکتکننده مذکور را برنده مناقصه اعالم نماید.
ز -در صورتی که حائز حداقل قیمت ،بیش از یک نفر باشد برنده مناقصه به ترتیب و اولویت
ذیل تعیین میگردد:
 .1توافق حائزین حداقل قیمت در مهلتی که کمیسیون مناقصه تعیین میکند.
 .2شخصی که در محل انجام کار سکونت دارد.
 .3به تشخیص کمیسیون مناقصه.
 .4از طریق قرعه.
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ممکن اس��ت هرکدام از ش��رکت کنندگان در مناقصه نس��بت به فرآیند مناقصه اعتراض یا
شکایتی داشته باشند و خواهان رسیدگی به این شکایت داشته باشند .در این صورت باید فرآِیند
مش��خص ش��ده در ماده  25مق��ررات برگزاری مناقصات نیروهای مس��لح را رعای��ت نماید .نحوه
رسیدگی به شکایات در این ماده اینگونه تبیین شده است:
الف -چنانچه هر یک از مناقصهگران نسبت به اجرانشدن موادی از مقررات برگزاری مناقصات
اعتراض داشته باشد میتواند به باالترین مقام سازمان مناقصهگزار شکایت کند.
ب -س��ازمان مناقصهگزار مکلف اس��ت در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت ش��کایت،
رسیدگیهای الزم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض ،مطابق مقررات مربوط اقدام
نماید و در صورتی که ش��کایت را وارد تش��خیص ندهد ،ظرف مهلت تعیینشده جوابیه الزم را به
شاکی اعالم کند.
ج -در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی ،هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی
و رأی قطع��ی را ط��ی پانزده روز اعالم خواهدکرد .در صورت اعت��راض هر یک از طرفین ،موضوع
جهت رس��یدگی قانونی به مراجع ذیصالح ارجاع میش��ود و فرآیند برگ��زاری مناقصه نیز روال
معمول خود را طی خواهدکرد.
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م��وارد تجدید و لغو مناقص��ه نیز مانند قانون برگزاری مناقص��ات  1383در مقررات برگزاری
مناقصات در نیروهای مس��لح ذکر شده است .براس��اس مفاد ماده  24این مقررات موارد تجدید و
لغو مناقصه به شرح زیر میباشد:
الف -مناقصه در شرایط زیر تجدید میگردد:
 .1کم بودن تعداد مناقصهگران به تشخیص کمیسیون مناقصه.
 .2امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
 .3پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
 .4رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
 .5باالبودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب -مناقصه در شرایط زیر لغو میشود:
 .1نیاز به کاال یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
 .2تغییرات زیادی در اسناد مناقصه الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقص ه گردد.
 .3پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ ،زلزله ،سیل و مانند آنها با تشخیص مناقصهگزار.
 .4رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
 .5تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصهگران.
ج -مناقصهگزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را به نحو مقتضی به آگاهی مناقصهگران برساند.
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در م��اده 26نح��وه برگزاری مناقصه محدود به تفصیل توضیح داده ش��ده اس��ت .ماده 27به
موضوع ترک تشریفات مناقصه پرداخته است .این ماده مقرر میدارد:
در م��واردی ک��ه انجام مناقصه در معامالت بزرگ براس��اس گزارش توجیه��ی مناقصهگزار به
تش��خیص یک هیأت س��ه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده( )28این مقررات میس��ر نباشد،
میت��وان معامل��ه را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیئت ترک تش��ریفات مناقصه با
رعایت صرفه و صالح س��ازمان ترتیب انجام اینگونه معامالت را با رعایت سایر مقررات مربوط در
هر مورد برای یک نوع کاال یا خدمت تعیین و اعالم خواهدنمود.
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه در ماده  28بدین شرح مشخص شده است:
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده ( )27این مقررات به شرح زیر خواهدبود:
الف -در س��تادهای اصلی س��ازمانهای نیروهای مسلح (س��تادکل ،ستادهای مشترک ،حوزه
ستادی وزارت ،ستاد ناجا)
 .1نماینده رئیس ستاد یا وزیر یا فرمانده ناجا
 .2نماینده معاونت تخصصی ذیربط
 .3ذیحساب.
معاونت ذیربط در معامالت مختلف از سوی رئیس ستاد یا وزیر یا فرمانده ناجا تعیین میشود.
ب -در سایر واحدهای تابعه سازمانهای نیروهای مسلح
 .1مقام مجاز یا یک نفر از کارکنان خبره و متعهد به انتخاب وی
 .2نماینده مسئول آمادی یا مقام همطراز
 .3عامل ذیحساب.
ج -در مورد انجام معامالت دانشگاهها ،بنیادها و شرکتها یا سایر مؤسسات،
 .1مقام مجاز یا نماینده وی
 .2حسب مورد ذیحساب یا مدیر مالی
 .3یک نفر به انتخاب هیأت امناء یا مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
تبصره -1هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت مقام مجاز تش��کیل میش��ود ،با
حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و
ابرازنظر خود نس��بت به گزارش توجیهی س��ازمان یا واحد مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و
همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هس��تند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر
خواهدبود.
تبص�ره -2در اج��رای ماده ( )27این مقررات در صورتی ک��ه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر
نصاب معامالت کوچک باش��د ،انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده
با تأیید رئیس س��تاد یا وزیر یا یکی از معاونین به انتخاب آنها و در مورد معامالت مربوط به نیرو،
فرمانده نیرو مجاز خواهدبود.
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یکی از مهم تریین مواد مقررات برگزاری مناقصات در نیروهای مس��لح ،ماده 29این مقررات
اس��ت که مربوط به موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه میباش��د .اهمی��ت این ماده از آن جهت
است که با توجه به ماهیت و نوع فعالیت خاص نیروهای مسلح ،دامنه موارد عدم الزام به برگزاری
مناقصه ،ماهیت و ویژگی آن و مراجع تصویب کننده آن ،متفاوتتر از مواردی است که در مقررات
قانون برگزاری مناقصات مصوب  1383ذکر ش��ده اس��ت .ماده  29مقررات برگزاری مناقصات در
نیروهای مس��لح مقرر میدارد :در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و سازمانهای اجرایی
مندرج در ماده ( )1این مقررات میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه ،معامله موردنظر را انجام
دهند:
الف -خرید اموال منقول ،خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مقام مجاز منحصر به
فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب -خرید ،اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤولیت
مقام مجاز با کس��ب نظر از هیأت کارشناس��ان رس��می دادگس��تری حداقل س��ه نفر و یا هیأت
کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهدشد.
ج -خرید اموال منقول و غیرمنقول ،کاال و خدمات با قیمت تعیینشده یا کمتر یا حقوقی که
نرخهای آنها از طرف مراجع قانونی ذیصالح تعیین شده باشد.
د -تعمی��ر تجهیزات و ماش��ینآالت ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماش��ینآالت صرفاً
جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که ش��امل توسعه واحد نگردد به
تشخیص و مسؤولیت مقام مجاز با رعایت صرفه و صالح کشور و نیروهای مسلح.
ه  -خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه،
طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاورهای و کارشناسی.
مق��ررات اجرایی این بند از جهت ضوابط ،موازین و معیارهای خدمات مش��اوره تابع آییننامه
اجرای��ی بند «ه» ماده « »29قانون برگزاری مناقصات خواهدبود .اصالحات موردنیاز حس��ب لزوم
توسط ستاد کل اعمال میشود.
و -خدمات فرهنگی و هنری ،آموزش��ی و ورزش��ی و نظایر آن به تش��خیص و مسؤولیت مقام

41

Downloaded from malieh.dmk.ir at 3:55 IRDT on Wednesday May 12th 2021

تبصره -3در اجرای بند (د) این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب
معامالت کوچک باش��د انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده منوط به
تأیید هیأتی مرکب از رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح و رئیس ستاد سازمان ذی ربط (در مورد
معامالت مربوط به نیروی انتظامی فرمانده نیرو) و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران یا نمایندگان آنها خواهدبود.
در خصوص معامالت مربوط به وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی
ایران ،بجای وزیر یا نماینده وی ،نماینده معاونت آماد و مهندس��ی و تحقیقات صنعتی س��تاد کل
حضور خواهد داشت.

سال چهارم

42

شماره 14

زمستـان 99

اریا یمالسا یروهمج حلسم یاهورین رد تاصقانم یرازگرب دنیآرف یقوقح لیلحت

نتیجهگیری

در این تحقیق پس از تبیین ضرورت قانونمندی در اعمال و رفتار نیروهای مس��لح به عنوان
یکی از ارکان اصلی حاکمیتی کشور و حاکمیت قانون در بین نیروهای مسلح ایران ،نظام حقوقی
و تقنینی حاکم بر معامالت در نیروهای مسلح را مورد بررسی قراردادیم و مشخص گردید ،مقررات
مربوط به مزایده در نیروهای مسلح همان مقررات الزم االجراء در سایر بخشهای دولتی از جمله
آیین نامه معامالت دولتی ،قانون محاس��بات عمومی ،آیین نامه تضمین معامالت دولتی و س��ایر
قوانین و مقررات حاکم در این حوزه میباشد ولی در خصوص فرآیند مناقصه ،با توجه به الزام مقرر
در قانون برگزاری مناقصات مصوب  ،1383مقررات برگزاری مناقصات در سال  1386توسط ستاد
کل ن م به عنوان باالترین مرجع در ساختار سلسله مراتب نیروهای مسلح ،تدوین و ابالغ گردید.
بررسی مفاد این مقررات نشان میدهد در بسیاری از مواد و مفاد ،شباهت کامل بین این مقررات
و مف��اد قانون برگ��زاری مناقصات مصوب  1383وجود دارد و در واقع مالک و مبنای این مقررات
همان مقررات مربوط به قانون برگزاری مناقصات س��ال  83میباش��د .علیرغم وجود شباهتهای
زی��اد بی��ن این دو ،در مواردی نیزتفاوتهایی بین مفاد آنها وجود دارد .از جمله موارد مش��ابه و
مشترک این دو مقرره ،کمیسیون مناقصه ،موارد تجدید و لغو مناقصه ،ارزیابی فنی و مالی مناقصه
و تعیی��ن برن��ده ،انعقاد قرارداد ،انواع مناقص��ه ،فرآیند برگزاری مناقص��ه ،مناقصه محدود ،آگهی
مناقصه ،مس��تند سازی مناقصه ،توضیح و تشریح اس��ناد ،باز کردن پاکات ،طبقه بندی معامالت
میباش��د .در بخش تفاوت ها ،عمده تفاوت ها ،ناش��ی از طبع و ماهیت متفاوت ساختار ،وظایف،
ماموریت ها ،س��رعت عمل در تصمیم گیری ،حساس��یت بسیار بیشتر نس��بت به اموال نیروهای
مس��لح ،ماهیت امنیتی و دفاعی تجهیزات و وسایل مورد استفاده آنها و شرایط خاص خدمتی و
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مجاز که برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صالح نیروهای مسلح.
ز -خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشینآالت ثابت و متحرک
موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازهگیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و
نظایر آن که تأمین آن با تش��خیص مقام مجاز از طریق مناقصه امکانپذیر نباش��د ،با تعیین بهای
مورد معامله از س��وی حداقل یک نفر کارشناس رش��ته مربوط که حسب مورد توسط مقام مجاز
انتخاب میشود.
ح -در مورد معامالت دارای طبقهبندی با رعایت صرفه و صالح نیروهای مسلح به تأیید رییس
ستاد ،وزیر یا فرمانده نیرو حسبمورد.
ط -خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.
ی -در مورد معامالتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
ک -در م��ورد معامالت��ی که انجام آنها به تش��خیص و مس��ئولیت مقام مجاز با مؤسس��ات و
نهاده��ای عمومی غیردولتی و مؤسس��ات تابعه که بیش از پنجاه درصد س��هام و یا س��رمایه و یا
مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور است به صرفه و صالح نیروهای مسلح باشد.
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محیطی این نیروها میباشد .براساس موارد تمایز و تفاوت ذکر شده ،در برخی موارد مهم از جمله
مقام مجاز ،مناطق عملیاتی و شیوه معامله در این مناطق ،خرید اضطراری ،مسؤول آمادی یا مقام
همطراز وی ،هیات رسیدگی به شکایات ،لزوم لحاظ و رعایت نمودن اصول حفاظتی و امنیتی در
خصوص انتش��ار آگهی مناقصات ،هیئت ترک تش��ریفات و موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در
نیروهای مس��لح ،از جمله مواردی اس��ت که به شرح توصیف ش��ده در این تحقیق از نکات تفاوت
مقررات برگزاری مناقصه در نیروهای مسلح و غیرنیروهای مسلح میباشد.
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