تذکرات مهم
 -1این «ارایه» صرفاً جهت معرفی اسلوب های «مناقصات بین المللی» تدوین شده است و نباید به عنوان متن
مرجع در تفسیر قواعد مناقصات مورد استفاده قرار گیرد .مسئولیت هرگونه تغییر ،اصالح ،نسخ ،فک و تعدیل

در منابع مورد استفاده برای این «ارایه» به عهده «ارایه کننده» نبوده و بدینوسیله هرگونه مسئولیت حقوقی
ناشی از تفسیر ،استنباط  ،ارجاع و استفاده از این «ارایه» را که به هر نحوی موجب ایراد ضرر و زیان مادی یا
معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی شود از خود سلب و ساقط می نماید.

 -2این «ارایه» جزو دارایی های غیر مادی «مدیریت صادرات تاپ» می باشد .بازنشر کلّی آن بدون مجوز مالک
ممنوع است .استفاده جزئی از مطالب آن با ذکر منبع بالمانع می باشد.
مدیریت صادرات تاپ

شرکت تجارت آفرینان پایدار تبریز

فهرست مطالب
• اهمیت مناقصات
• سازمان های بین المللی مرتبط با مناقصات
• طبقه بندی مناقصات بین المللی

• شناسایی سرفصل های مناقصات بین المللی
• جمع آوری اطالعات مناقصات

• خرید اسناد
• مطالعه

• تکمیل اسناد و دستورالعمل های دخلی

اهمیت مناقصات
• «ادموند هیالری» و «تنسینگ نورگی» اولین انسان هایی بودند که توانستند بربام دنیا
(اورست) قدم بگذارند ( 29می .)1953
• سر ادموند هیالری در جواب این سوال که «اساساً چه الزامی برای فتح اورست وجود

داشت؟» ،پاسخ داد «نمی دانم ،شاید به این دلیل که چنین قله ای وجود دارد!!!»
• حال سوال این است«:اساساً چه الزامی برای مشارکت در مناقصات بین المللی وجود

دارد؟»
• جواب هرچه باشد ،این نیست که «نمی دانیم شاید چون مناقصات بین المللی وجود دارند».

اهمیت مناقصات
• جدیّت  ،اعتبار و مقبولیّت خریدار
• اشراف و آگاهی از رقبا و راهبردهای آنها در بازار هدف
• الزام فروشنده با رعایت فرمالیسم و ساختارها

• هدایت بنگاه های متقاضی به تکمیل ساختارهای کاغذی
• ورود به وندورلیست به مثابه حضور دائم در نمایشگاه ها

شناسایی سازمان ها
• ماهیّت حقوقی مستقل از اعضاء

سازمان های با عملکرد
فرا کشوری

دارند.
• باید توجه داشت که بخش اعظم تصمیمات
و دستورالعمل های این سازمان ها الزام آور

سازمان های غیر دولتی

سازمان های بین المللی

سازمان های بین الدولی

NGO

INO

IGO

نیست .ولی با توجه به وحدت رویّه ای که
به وجود می آورند ،کشورها داوطلبانه عمل

به آنها را تقبّل می نمایند.

WCO

FIDIC
ICC

اتحادیه بین المجالس

WHO
WTO

FIDIC
• اتحادیه بین المللی مهندسین مشاور

• تاسیس 1956
• عاملیّت در ایران :انجمن مهندسین مشاور

• مرجع غیر دولتی تدوین دستورالعمل های بین المللی معامالت خدمات و اقالم کاالیی همراه خدمات
• مهم ترین نشریات این مرجع کتاب های رنگی است

• دو کتاب مرجع مرتبط با این ارایه:
• «کتاب قرمز»  Red Bookبرای مناقصات
• «کتاب صورتی»  Pink bookبرای مناقصات تامین مالی شده توسط  MDBها

FIDIC

OECD
• سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه
• ارتباط این سازمان با مناقصات بین المللی
بواسطه وضع رویه های عمومی تامین مالی است.

• نقش این سازمان در مناقصاتی بسیار چشم گیر
است که خریدار کاال/خدمت ،اعتبار خرید را از

محل دیگری تامین می کند.

MDB
• از اجتماع چند کشور سرمایه گذار برای توسعه پروژه های زیرساختی (آموزش،
درمان ،ارتباطات آب و نیرو) تاسیس می شوند.
• حضور در مناقصه های  MDBمنوط به عضویت کشور محل ثبت شرکت در آن
 MDBاست.
• کتاب صورتی  FIDICبه سفارش بانک جهانی برای مناقصات  MDBها تدوین شده
است.
• ایران در «بانک جهانی» ،بانک توسعه اسالمی» و «بانک توسعه اکو» عضو است.
• ایران در «بانک توسعه آسیایی»« ،بانک توسعه و بازسازی اروپا» و «بانک توسعه
آفریقایی» عضو نیست.

MDB

اتاق بازرگانی بین المللی
• مهم ترین سازمان غیر دولتی موثر در روند تجارت بین المللی
• محل استقرار  :فرانسه
• تاثیر در مناقصات از طریق سه نشریه:
• Incoterms
• UCP
• ISP

سازمان ها و برنامه هایی حمایتی و توسعه ای
• بسیاری از کشورهای فقیر یا ضعیف از برنامه های سازمان های توسعه ای برای پروژه
های زیرساختی ،آموزشی و سالمت عمومی استفاده می کنند.
• فارغ از اهداف این برنامه ها (که عمدتاً توسط برخی کشورهای اروپایی اجرا می شود)،
شناسایی این سازمان ها و رصد فعالیت ایشان به منظور استفاده بهینه از فرصت های
پیش آمده بسیار حائز اهمیت است.

• سیستم خرید این مناقصات می تواند بر اساس کتاب قرمز یا صورتی فیدیک باشد.

شیوه های اصلی خرید و فروش رقابتی
)• International Low Tender (ILT

)• International High Tender (IHT
• ناگفته نماند در برخی کشورها که دارای منابع مالی غنی نیستند ،خرید
رقابتی خدمات در قالب های دیگری انجام می پذیرد.

طبقه بندی مناقصات
از نظر مقررات و ضوابط حاکم بر مناقصه
• مناقصات مبتنی بر رویه های فیدیک FIDIC

• مناقصات مبتنی بر رویه های داخلی کشورها

طبقه بندی مناقصات
از نظر محصوالت مورد خرید
• مناقصات کاالیی
• مناقصات خدمات

مهندسی

حمل و
نقل

مشاوره

• مناقصات کاال و خدمات
• بیش از  85درصد مناقصات به صورت تلفیق کاال و
خدمات است.
• این مسئله امکان استفاده از ظرفیت های آئین نامه
حمایت از صادرات خدمات (علی الخصوص در بحث
ضمانتنامه های بانکی و مجوزهای گمرکی) را فراهم می
آورد.

خدمات

آموزش

فرهنگی
و هنری

نصب و
راه اندازی

مالی
درمان

طبقه بندی مناقصات
از نظر تامین مالی مناقصه
• تامین مالی از سمت کارفرما/مالک پروژه

• تامین مالی توسط فاینانسر
• MDB

• بانک ها
• سازمان توسعه ای یا حمایتی

• شخص خصوصی

طبقه بندی مناقصات
از نظر تعداد بسته (پاکت) اسناد مناقصه
• یک پاکت یک مرحله (تمام اسناد ارزیابی فنی و قیمت در یک بسته)
• دوپاکت یک مرحله ( پیشنهاد فنی و مالی در بسته های جداگانه ولی فاصله زمانی ارزیابی فنی و
قیمت نزدیک است)
• دوپاکت دو مرحله ( پیشنهاد فنی و مالی در بسته های جداگانه ولی فاصله زمانی ارزیابی فنی و
قیمت نزدیک نیست)
• چند پاکت چند مرحله

طبقه بندی مناقصات

فرآیند مناقصات چند مرحله ای

Award
Short
List

EOI

RFP
PQ

سرفصل های مهم اسناد مناقصه
ً عمدتا، که ملهم از سیستم فیدیک است،سرفصل های اسناد مناقصاتی خدمات یا کاال
) فصولی اضافه یا کم باشد،به شکل زیر هستند (ممکن است در بعضی اسناد
• Instruction To Bidder (ITB)
• Bid Data Sheet (BDS)

• General Conditions of Contract (GCC)
• Special Conditions of Contract (SCC)  یاParticular Conditions of Contract (PCC)

• Sample Forms /Modal Forms (MF)

سرفصل های مهم اسناد مناقصه
• در نظر داشته باشیم که برخی مراجع مهم که آمار باالیی از مناقصات را اعالم می کنند
(مانند بانک جهانی ،یونیدو ،یونیسف ،دبلیو اِچ آُ و غیره) بخش های  ITBو  MFرا که

اصطالحاً «تیپیک» می باشند،به شکل عمومی در پایگاه های اینترنتی خود قرارداده و از
این روی این دو فصل را به همراه اسناد منتشر نمی کنند.
• بدیهی است که عدم ارایه این بخش ها به منزله فقدان آنها نبوده و متقاضی باید به این
نکته اشراف داشته باشد.
• این مراجع برای مناقصات خود فقط  BDSو  GCCو  SCCرا به خریداران اسناد می
فروشند.

مراجع عمده جمع آوری اطالعات مناقصات
 .1اساساً یک مرکز جامع که بتواند اطالعات تمام مناقصات را منعکس کند ،وجود
ندارد.

 .2اطالعات مناقصات در مراجع مختلفی موجود است ،که شناسایی این مراجع و
یافتن مناسب ترین گزینه ها و کنترل منظم و آنها سهم بسزایی در اطالع

یافتن به موقع از مناقصات دارد.
 .3در نظر داشته باشیم که اطالع دیر و نا به هنگام از مناقصه (از دیدگاه افراد
حرفه ای) با بی اطالعی از آن هیچ تفاوتی ندارد ،چرا که تامین همه اسناد
مقدور نخواهد بود.

مراجع عمده جمع آوری اطالعات مناقصات
 .1پایگاه اینترنتی  MDBها
 .2پایگاه اینترنتی سازمان های زیرمجموعه ( UNمثالً یونیدو)
 .3پایگاه اینترنتی  ITCبرای مناقصات Procurmentmao.org

 .4پایگاه اینترنتی مراکز خرید بین المللی کشورها
 .5پایگاه اینترنتی سازمان توسعه تجارت

 .6رایزنان بازرگانی و سفرای ایران در خارج
 .7کریدور صادرات
 .8برخی از انجمن های صنفی

(رایگان)

مراجع عمده جمع آوری اطالعات مناقصات

(مثال ها)

 .1کانال تلگرامی سفارت ج.ا.ایران – آدیس آبابا – اتیوپی

 .2برخی کشورها مثل گرجستان ،یک پایگاه واحد برای اطالع رسانی همه مناقصات دارند
https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 .3برخی کشورها (مثالً تونس) چندین پایگاه مختلف دارند
.1

پایگاه

مناقصات

برق،

آب،

گاز

و

خرید

مواد

اولیه،

WWW.MARCHESPUBLICS.GOV.TN
.2

پایگاه مناقصات وزارت حمل ونقل تونس WWW.TRANSPORT.TN

.3

پایگاه مناقصات وزارت مسکن وامایش WWW.EQUIPEMENT.TN

(با تشکر از آقایان خاکپور و قربانی فراز)

تجهیزات

صنعتی

وشیمیایی

،هیدروالکتریک

مراجع عمده جمع آوری اطالعات مناقصات
 .1انجمن های صنفی بین المللی
 .2برخی از انجمن های صنفی داخلی
 .3شرکت های فروشنده اطالعات مناقصات
TENDER INFO .1
Middle East Tender .2

AFRICA Tenders Key .3
… .4

(غیر رایگان)

خرید اسناد
 .1خرید اسناد معموالً به شکل حضوری است.
 .2نماینده شرکت برای خرید اسناد باید معرفی نامه ارایه نماید

 .3نکات مهم سند معرفی نماینده اسناد خرید
.1

مشخصات دقیق نماینده

.2

حدود اختیار

.3

مدت اعتبار

.4

امکان/عدم امکان انتقال اختیار به شخص ثالث

Power of Authority

1.

Letter of Authorization

2.

خرید اسناد
 .1در نظر داشته باشیم که سال مالی بیش از  95درصد کشورها بر اساس تقویم میالدی

گریگوری است.
 .2این امر به معنی آن است که مناقصات و EOIاساساً در دو سوی آغاز سال میالدی و عمدتاً

از اواسط بهمن تا اواخر فروردین اعالم می شوند.
 .3این بازه زمانی مقارن با رویدادهای مهم ایرانی (دهه فجر و نوروز) و همچنین تحرک شدید

شرکت های ایرانی برای جمع نمودن حساب های سال مالی شمسی است.
 .4بارها دیده شده که به همین دالیل شرکت های ایرانی علی رغم موفقیت در مرحله اول،

نتوانسته اند اسناد اصلی را در زمان مناسب تکمیل نموده و به همین سادگی موضوع را از
دست داده اند.

خرید اسناد
 .4در برخی اسناد به موازات خرید اسناد ،باید متقاضی در مناقصه «ریجیستر» شود.
 .5رسید واریز هزینه خرید اسناد و ریجیستر شدن در مناقصه برای صدور ضمانت نامه بانکی
الزم است .لذا باید ترتیب انتقال تصویر یا اصل فیش به ایران داده شود.
 .6درصورت خرید اسناد بواسطه پرداخت الکترونیکی ( )VISA, MASCTER CARD, ...رسید
الکترونیکی و کد رهگیری جزو اسناد ضروری برای ضمیمه شدن به پاکت اسناد است.
 .7بالفاصله پس از خرید اسناد ،باید نسخه اسکن شده اسناد از طریق رایانامه به ایران منتقل

شود.

مطالعه اسناد
 .1اسناد را حداقل باید دو تیم دو نفره ( 4نفر) مطالعه کنند.
 .2ترکیب هر تیم باید متشکّل از
.1

یک نفر حقوقدان  /یا کارشناس قراردادِ مسلط به زبان انگلیسی

.2

یک نفر تکنیسین فنّی موضوع قرارداد ،مسلط به زبان انگلیسی

 .3نکته مهم :این دو تیم باید مستقل از هم اسناد را مطالعه کنند.
 .4در نظر داشته باشید که موضوعات مهم مناقصه ،در خط به خط اسناد پراکنده شده
استفاده از عالمت های رنگی با مفهوم مشخص (اعم از تِکست مارکرها ،استیکرهای
کاغذی و موارد مشابه) شدیداً مورد تاکید است.

مطالعه اسناد

مطالعه اسناد

مطالعه اسناد

مطالعه اسناد
 .5هر دو تیم در زمان واحد باید نتایج اسناد مطالعه را به هیات مدیره یا تیم کارشناسی
مناقصه ارایه کنند .ترکیب اعضاء این جلسه ،عالوه بر تیم های مطالعه و هیات مدیره،

شامل یک نفر «تند نویس» و «مدیر مالی» شرکت خواهد بود.
 .6پس از مشخص شدن ابهامات محتمل ،موارد ابهام باید از مناقصه گذار استعالم شود

(مهم).
 .7به موازات اعالم رفع موارد ابهام ،تیم های اجرایی تعیین شوند.
 .8برای منظم بودن کارها باید نتیجه این جلسه به صورت گزارش تدوین شود.

جدول صفحه آخر صورتجلسه مطالعه اسناد
شماره
فرایند
1
2
3
4
5

شرح فرآیند

مسئول پی گیری

بودجه
(ریال)

آخرین تاریخ تحویل

تحویل گیرنده

رفع ابهام
• هر مناقصه دارای یک فاز به نام رفع ابهام  Clarificationاست.
• این مرحله معموالً تا  10روز قبل از زمان تحویل اسناد  Deadlineادامه دارد.

• در نظر داشته باشیم که برای رفع ابهام فقط باید با فرد یا نشانی ارایه شده در اسناد
تماس گرفت .در اکثر مناقصات سوال از مراجع دیگر سازمان مناقصه گذار ،فساد تلقی

شده و موجب رد شدن اسناد خواهد شد.
• پاسخ سواالت معموالً به صورت اختصاصی ارسال نمی شود ،بلکه سواالت و پاسخ های
آنها به تمام متقاضیان ارسال می شود.

رفع ابهام

جلسات پیش مناقصه Pre-bid Meeting
• در اکثریت پروژه های تلفیقی (کاال و خدمات) و پروژه های با فناوری باال؛ برای توجیه

متقاضیان و پاسخ به سواالت عمومی ،جلسات  pre-bidبرگزار می شود.
• حضور در این جلسات بسیار مورد تاکید است .برخی از دالیل تاکید بر این جلسات به شرح
زیر است:
 .1شناسایی رقبا (ماهیت و ملیت)
 .2آشنایی با میزان پیشرفت ایشان در مناقصه و شناسایی چالش های احتمالی ایشان
 .3رفع اشکاالت خودمان

با ظهور پاندمی کووید  19تقریبا تمامی جلسات به صورت مجازی
برگزار می شود.

جلسات پیش مناقصه Pre-bid Meeting

جلسات پیش مناقصه Pre-bid Meeting

بازبینی محلّی
• در مناقصاتی که «صِرفاً کاالیی» نبوده و خدمات نیز به همراه کاال ارایه می شود،

معموالً «بازبینی محلّی  »Site Visitنیز وجود دارد ،مانند مناقصات خدمات فنی و
مهندسی ،تجهیز آزمایشگاه ،راه اندازی و تجهیز بیمارستان و ....

• بازبینی محلّی به صورت جمعی بوده و معموالً در یک نوبت و با حضور بخش عمده
خریداران اسناد انجام می شود.

• در چنین مناقصاتی ،بازبینی محلّی شدیداً توصیه می شود ،زیرا عالوه بر آشنایی با
فضای کار ،امکان شناسایی دقیق رقبا برای شما فراهم می شود.

تکمیل اسناد
• در نظر داشته باشیم که در اکثر موارد اسناد مناقصه ،فرم خام یا پیش نویس اسناد -

آنگونه که مورد قبول مناقصه گذار است -در بخش آخر ارایه می شود.
• قبل از تکمیل خودسرانه اسناد ،باید دقت نمود که آیا اسناد ،پیش نویس (درافت)

دارد یا نه؟

تکمیل اسناد
بخش های اصلی فرآیند تکمیل اسناد

تکمیل اسناد
• پیش از تکمیل اسناد ،در مناقصاتی که بیش از یک پاکت (بسته) هستند یا چند

مرحله ای هستند:
 .1فصل های ناظر بر ارزیابی کیفی شناسایی شوند
 .1ارزیابی فنی
 .2ارزیابی ساختاری و مالی
 .3ارزیابی سوابق

 .2فرمول و میزان تاثیر این ارزیابی در تعدیل قیمت محاسبه شود

نمونه فرمول امتیاز دهی

تکمیل اسناد

تکمیل اسناد
 .1بدون شک یکی از مهم ترین و شاید مهم ترین بخش تکمیل اسناد تامین تضامین
مشارکت در مناقصه  Tender Security ، Tender Bound ،Bi Boundاست.
 .1تنها ضمانتنامه ارزی است که صدور آن نیاز به مجوز بانک مرکزی ندارد( .چرا؟)
 .2جزو معدود ضمانتنامه های صادراتی است که تحت شمول سبد حمایتی صندوق ضمانت

صادرات نیست( .چرا؟) .
 .3در صورتی که متقاضی (به هردلیل) نتواند ضمانتنامه را تامین کند ،اسناد چه نظری داده

است؟
.1

آیاضمانتنامه شخص ثالث قبول است؟ در صورت پاسخ مثبت ،شرایط آن چگونه است.

.2

آیا کنسرسیوم یا جوینت از نظر اسناد قابل قبول است؟ در صورت پاسخ مثبت ،شرایط آن چگونه است.

.3

آیا اسناد راهکار دیگری ارایه کرده است؟ در صورت پاسخ مثبت ،شرایط آن چگونه است.

تکمیل اسناد (ادامه ضمانتنامه)
 .4آیا مناقصه گذار متن دقیق ضمانتنامه بانکی را در فصل  MFاسناد ارایه نموده؟
.1

در صورت پاسخ مثبت ،آیا آن متن مورد قبول بانک عامل ما در ایران است؟

.2

در صورت پاسخ منفی ،آیا اشاره شده است که اُلگوی کدام مرجع (مثالً  ISPیا  ) UCPمورد قبول است.

 .5آیا بانک های با بانک های کشور هدف ارتباط کارگزاری مستقیم دارند؟ در صورت جواب

منفی ،کارمزد و تاخیر زمانی ارتباط غیر مستقیم چقدر تخمین زده می شود؟
 .6در صورت نیاز به ضمانت متقابل (در داخل کشور هدف مثالً عراق) مدت زمان و هزینه آن
چقدر است؟

ضمانتنامه

تکمیل اسناد
رویه های بانکی
• یکی از مهمترین سواالتی که برای بنگاه هایی که برای بار اول در مناقصات شرکت می کنند مطرح می شود این است
 MT760چیست و یا اینکه اساساً  MTیعنی چه؟
•  MTیکی از گروه های عمده کد های سویفت  SWIFTاست که در پیام های این سیستم بین بانک ها رد و بدل میشود.
• کدهای سویفت را می توان به سه دسته کلی زیر تقسیم نمود

نمونه

نوع کد

تعداد کاراکتر

کار کرد

کد شناسایی بانک

 8یا 11

برای شناسایی یک بانک مشخص به کار می رود

Message Type

3کاراکترMT+

نوع پیام سویفتی را مشخص می کند مثال اعالم گشایش اعتبار یا ضمانتنامه یا
اعالم اصالح اعتبار و ....

MT 101
MT 760

کدهای داخل پیام

 2تا  3کاراکتر

فیلدهای داخل پیام مانند فرستنده ،ذینفع ،ضمانت کننده و سایر موارد را
مشخص می کند

46a
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تکمیل اسناد
 .2اسناد هویتی شرکت ( آگهی تاسیس ،آخرین تغییرات مدیران ،آخرین تغییرات سرمایه،
آخرین برگ تشخیص مالیاتی و سایر موارد مطابق اسناد)
 .3اسناد ناظر برفعالیت اقتصادی مشابه با زمینه مناقصه طی  5سال گذشته (گواهی

حسن انجام کار ،آگهی ابالغ قرارداد ،بارنامه فروش و سایر موارد مطابق اسناد)
 .4اسناد سالمت ساختاری شرکت (پروانه فعالیت اقتصادی ،پروانه بهره برداری صنعتی ،پروانه

تحقیق و توسعه ،رتبه بندی از مراجع قانونی ،ایزو ،گواهی عدم ورشکستگی ،الواح تقدیر)

تکمیل اسناد

یک نکته مهم
• شرکتی که قصد دارد به صورت مستمر در مناقصات برون مرزی شرکت بنماید ،لزوماً باید اسناد زیر را به

مجرد تنظیم شدن ترجمه و یک نسخه از فایل الکترونیکی آن را در اختیار مدیر بخش فروش قرار دهد:
.1

آگهی تاسیس

.2

آگهی آخرین تغییرات

.3

مجوز فعالیت

.4

رتبه

.5

استانداردها و ایزو

.6

صورت های مالی و سایر اسناد مصدق برای سالمت مالی شرکت/بنگاه

.7

گواهی های حسن انجام کار و/یا سوابق و روفرنس های قبلی

نمونه اسناد هویتی شرکت

نمونه اسناد سوابق شرکت

تکمیل اسناد
 .5اسناد انطباق محصول با الزامات خریدار
 .1استانداردهای ملی کشور محل تولید (در صورت اعالم مناقصه گذار)
 .2استانداردهای ملی کشور محل مصرف (در صورت اعالم مناقصه گذار)
 .3استانداردهای بین المللی
.1

ISO

.2

CE

.3

FDA

.4

…..

تکمیل اسناد
 .6تکمیل جداول مناقصه

 .7تکمیل اسناد نمونه
MA .1

 .2معرفی نماینده به جلسه بازگشایی پاکت ها
 .3معرفی نماینده جهت جلسات توجیهی (کاال)  /سایت ویزیت (خدمات)

تکمیل اسناد
 .8ارایه قیمت:
.1

معموالً در مناقصات  2یا  3اینکوترمز را مجاز می شمارند ،سعی کنیم حتی المقدور قیمت  CIFیا CIP
ندهیم.

.2

مسیرهای حمل را دقیقاً شناسایی و بهترین هزینه و زمان را محاسبه کنیم.

.3

بعضی از مناقصات دارای  LOTهای مختلفی هستند و متقاضی می تواند در یک یا همه  LOTها شرکت
کند ،در چنین شرایطی سعی کنیم که در مواردی که قیمت رقابتی داریم شرکت کنیم.

 .4با کسانی که قبالً با کشور هدف ارتباط تجاری و علی الخصوص مناقصاتی داشته اند مشورت کنیم؟

.5

میزان سرمایه الزم برای اداره روند فروش بر اساس قیمت های خود را برآورد نماییم؟

تکمیل اسناد
ادامه ارایه قیمت:
 .6در بخش قابل توجهی از مناقصات ،خریدار قطعات یدکی درخواست می نماید ،قیمت آن

محاسبه شود.
 .7اگر زمان یا مدت قرارداد بیش از یکسال است ،فرمول تعدیل قیمت در اسناد را شناسایی

کنیم.
 .8معموالً بعضی از کشورها اعتبارات پس از حسن انجام کار را پرداخت نمی نمایند .در این
کشورها این مبلغ را به قیمت اصلی بیافزایید.
 .9در بازارهای غیر شفاف ،هزینه های ناپیدا را تخمین بزنید.

تکمیل اسناد
عنوان پرداخت

درصد تقریبی

توضیح

Down Payment

0-15

Interim Payment

Up to 5

ممکن است در برخی مناقصات حذف شود

Progressive Payment

Up to 5

.فقط در صورت تامین مالی توسط فردی غیر از مالک الزامی است

Payment Upon Shipment/Construction

65 -70

از هر صورت وضعیت یا بارنامه

Provisional Accept Certificate (PAC)

Up to 10

Final Accept Certificate (FAC)

Up to 5

ممکن است در برخی مناقصات حذف شود

Advance Payment  وDown Payment • تفاوت

تکمیل اسناد
 .9در صورتی که اسناد حضور در مناقصه را در قالب های مشارکتی (جوینت ونچر و
کنسرسیوم) مجاز شمرده باشد و در صورتی که ما در یک قالب مشارکتی در

مناقصه حضور داریم،
 .1قرارداد یا تفاهم نامه به انگلیسی.

 .2ترجمه قانونی اسناد هویتی تمام اعضاء قالب مشارکتی
 .3سایر موارد مورد تاکید مناقصه گذار

تکمیل اسناد
 .01در برخی از کشورها متقاضی الزاماً باید دارای یک عامل محلی (وطنی) باشد.
قرارداد عامل محلی جزو اسناد اصلی مناقصه است .در نظر داشته باشیم که به

منظور فرار مالیاتی ،عامل محلی دو قرارداد ارایه می کند:
• یک قرارداد با تعرفه مصوب دولت کشور هدف (جهت ارایه در اسناد)

• یک قرارداد با تعرفه به مراتب بیشتر از مصوب دولت کشور هدف

• قبول یا رد این این پیشنهاد به تصمیم هیات مدیره شرکت ایرانی بسته است ،امّا این

یک عُرف و رویه در آن کشورهاست.

پس از تکمیل اسناد
 .1در فصل های  ITBو  BDSدقیقاً به اینکه «کدام صفحات باید هم مهر و هم امضاء و

کدام صفحات امضا شوند» تاکید شده است .ترتیب مهرها و امضاها با این
دستورالعمل تطبیق شود.

 .2در فصل های  ITBو  BDSدقیقاً به اینکه «چند نسخه اصل» و «چند نسخه کپی» از
اسناد تهیه شود و همچنین چگونه نسخات اصلی از نسخات کپی از هم تفکیک

شوند ،تاکید شده است.

تحویل اسناد  /تسلیم اسناد
.1

سعی کنیم که در دفعات نخستین و علی الخصوص در کشورهای

نزدیک اسناد را حضوری ارایه کنیم( .چرا؟)
.2

سعی کنیم حداقل در دقعات اوّل و در کشورهای دور ،اسناد را

تسلیم/تحویل

توسط عامل محلی تلیم کنیم( .چرا؟)
.3

حتماً سند تحویل/تسلیم اسناد را که به منزله مجوز حضور در

اسناد

جلسات بازگشایی پیشنهادات است دریافت کنیم.

.4

در نظر داشته باشیم که اطالعات به دست آمده از جلسات بازگشایی
پیشنهادات (حدود قیمت ،ماهیت و استراتژی رقبا و  )...بسیار ذی
قیمت بوده و حتی با صرف هزاران دالر و مطالعات فراوان به دست

نمی آید .از این روی حتماً در جلسه بازگشایی بسته ها حضور
داشته باشیم.

حضوری

ارسال

ارسال اسناد
 .1در زمان خرید اسناد ،حمل کننده های معتبر را شناسایی کنیم (مثالً  DHLو  TNTو

 Globexو  FedExو  Aramexو )....
 .2به موازات تکمیل اسناد مسیرهای انتقال هر یک و زمان آن را محاسبه کنیم

(اینترنت ،مراجعه حضوری یا تلفنی)
 .3حداقل با یک فرجه  4روزه (زمان ارسال  4 +روز) اسناد را ارسال کنیم.
 .4دریافت اسناد توسط واحد مربوطه را تصدیق و سند آن را دریافت کنیم.

تسلیم اسناد
 .1تسلیم در محل ،برخی از مناقصات به دالیل متعدد

(مانندالزام به الصاق تمبر یا نقش تمبر به اسناد در

سوریه) نیازمند تسلیم اسناد در محل هستند .در این موارد اسناد باید در محل تسلیم شود.
رسید مربوطه به عنوان بلیط ورود به جلسه بازگشایی بسته ها تلقی می شود.
 .2بهتر است مسئول تسلیم اسناد (علی الخصوص در دفعات اوّل) یکی از مدیران دارای حق

امضاء شرکت بوده و در زمان اعزام برای تسلیم اسناد موارد زیر را به همراه داشته باشد:
.1

چند سربرگ شرکت

.2

چند پاکت شرکت

.3

مهر شرکت

نهادهای داخلی نظارتی و حمایتی
 .1سازمان برنامه و بودجه
 .2سازمان توسعه تجارت ایران

 .3معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 .4کریدور صادرات و تبادل فناوری

 .5بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

سازمان توسعه تجارت
 .1اطالع رسانی مناقصات مستخرجه توسط رایزنان بازرگانی
 .2ادارات کل صادرات کاال و خدمات

 .3کارگروه کمیسیون ماده 19

سازمان برنامه و بودجه
 .1ارزیابی صالحیّت کیفی پیمانکاران و مجریان داخلی برای پروژه های خارجی و

صدور گواهی تائید صالحیت (بسیار مهم)
 .2عضویت در کارگروه کمیسیون ماده 19
 .3صدور گواهی استفاده از ظرفیت های قانونی برای ضمانتنامه مناقصات خارجی

صندوق ضمانت صادرات ایران
 .1اساساً ارایه خدمات ضمانتنامه شرکت در مناقصات ،جزو محصوالت صندوق ضمانت

صادرات ایران نیست( .چرا؟)
 .2صندوق ضمانت صادرات ایران ،می تواند در رویه ضمانت های پیش پرداخت ،حسن

انجام کار و ضمانت های مربوط به خرید مواد و محصوالت اولیه از تولیدکننده
داخلی مساعدت بنماید.
 .3صندوق ضمانت صادرات همچنین می تواند در بخش تضامین مرتبط با تامین مالی
بسیار موثر باشد.

بانک مرکزی ج.ا .ایران
 .1علی رغم اینکه صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصات نیاز به مجوز بانک مرکزی

ندارد ،بانک مرکزی شدیداً صدور ضمانتنامه های ارزی را رصد می کند.
 .2در صورتی که پرونده ای به کارگروه کمیسیون ماده  19ابالغ شود ،متقاضی مکلف
است همزمان پرونده را به بانک مرکزی نیز ارایه کند.

چالش های رایج
 .1هم پوشانی زمان اوج اعالم مناقصات خارجی ( 75روز اوّل سال میالدی گریگوری)

با دو ماهه آخر سال مالی شمسی
 .2آماده نبودن اسناد شرکت/محصول
 .3نرسیدن ضمانتنامه (اصلی/متقابل)

توصیه های آخر
 .1به منظور ایجاد شخصیت تجاری ،سعی نمایید تا برای خود شناسنامه ایجاد کنید
 .1فرم مخصوص روی و پشت جلد اسناد
 .2قالب الک و مهر با (موم یا پارافین)

 .3هولوگرام مخصوص اسناد
..... .4

 .2به هیچ وجه اسناد مناقصات را یک تیم یا یک نفر مطالعه نکنند ،حداقل  2تیم و در
هر تیم  2نفر

