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چكيده
این مطالعه به منظور كمك به مناقصه گران براي حضور موثر و موفق در مناقصات دو مرحلهاي ،یك مدل
قيمتگذاري مناقصه اي رقابتي براي تعيين قيمت در این نوع مناقصات با استفاده از یك رویكرد تركيبي ارائه
ميدهد .در این راستا ابتدا تابع احتمال برد برمبناي ميزان ترجيح مناقصهگزار استخراج ميشود كه با استفاده از
آن مي توان براساس سطح كيفيت برآورد شده ،احتمال برد مناقصه را در قيمتهاي مختلف برآورد نمود .سپس با
برآورد هزینههاي اجراي پروژه و وارد نمودن آن در محاسبات براساس تعریف یك متغير جدید ،قيمت پيشنهادي
را با درنظر گرفتن ميزان حاشيه سود تعيين مي كند .سپس با تجزیه و تحليل اهداف خود از حضور در مناقصه،
احتمال مطلوب خود براي برنده شدن در مناقصه را تعيين و قيمت متناظر با آن احتمال برد محاسبه و ارائه
ميگردد.
مدل توسعه یافته براي یك مطالعه موردي به اجرا درآمده و نتيجه بكارگيري آن در عمل نشان ميدهد كه
منجر به بهبود كيفيت فرآیند تصميم گيري و تعيين قيمت مناسب براساس ميزان تمایل به برنده شدن در
مناقصه و كمك به مناقصهگران براي كسب حاشيه رقابتي در فرآیند مناقصه ميشود .اعتبار این مدل از طریق
بكارگيري آن در مناقصههاي رقابتي در پروژههاي خدمات مهندسي تعيين شده است.
واژههاي كليدي :قيمتگذاري مناقصهاي ،مناقصه دو مرحلهاي ،انتخاب مناقصهگران براساس كيفيت و قيمت،
قيمت نرماالیز شده براساس كيفيت ،قيمت سقف و كف ،احتمال برد ،تابع توزیع احتمال برد.
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 -1مقدمه
برآورد و قيمتگذاري مناقصهاي دو موضوع مهم هستند كه توسط مناقصهگران به مرحله اجرا ميرسند.
بسياري از تصميمات ،در راستاي تعيين قيمت مناقصه بر پایه تجربيات و درک شهودي  2ميباشد .تصميمگيري
براي تعيين هزینه و سود ناخالص مناسب (تفاوت بين هزینه و قيمت) ،در راستاي تخمين قيمت یك پروژه،
فعاليتي مهم و دشوار براي مناقصهگران به حساب ميآید ) .(Fayek, 1998چراكه مناقصهگران براي بقاء و
رسيدن به اهداف خود نيازمند پيروزي در مناقصهها و دستيابي به سود مناسب هستند (Banki, and et al.,
).2008
در گذشته تعيين قيمت براساس برآورد هزینه و اضافه نمودن سود ناخالص به آن صورت ميپذیرفت .تعيين
ميزان سود ناخالص بر اساس روشهاي استاندارد و رسمي انجام ميشد اما این اصول با توجه به گذشت زمان و
كسب تجربه در موقعيتهاي خاص هر مناقصه تغيير و تكامل پيدا كردهاند و نياز به تعریف ساختاري براي
فرآیند تصميم گيري در تعيين قيمت (متشكل از هزینه و سود ناخالص) احساس ميشود؛ چرا كه قيمت در
موفقيت شركت و قابليت سوددهي آن نقش عمدهاي ایفا ميكند ).(Fayek, 1998
قيمت گذاري مناقصه اي مانند دیگر اشكال قيمت گذاري ،نيازمند تصميمگيري استراتژیك مناقصهگران در
خصوص حضور در مناقصه و تعيين استراتژي قيمت به منظور بقاي آنها در بلندمدت است (Banki, and et al.,
).2008
قيمت گذاري مناقصهاي به دليل تاثيرپذیر بودن از تعداد بيشماري از پارامترها و متغيرهاي غير كمي نظير
فضاي كسب و كار ،شرایط سياسي و اقتصادي روز ،شرایط رقبا ،وضعيت شركت و  ...همانند بسياري از
تصميمگيريهاي مدیریتي به تجربه و تحليل كيفي نياز دارد و لذا مدل سازي آن بسيار دشوار است .این موضوع
نشاندهنده اهميت مسئله قيمت و قيمتگذاري در مناقصه ميباشد ).(Fayek, 1998
موضوع قيمتگذاري مناقصه اي ،پژوهشگران مختلفي را از اواسط دهه  2421به خود عالقمند كرده است و
پيشرفت هاي چشمگيري از آن زمان تا كنون بوقوع پيوسته است .محققان زیادي در راستاي ایجاد و توسعه
مدلهایي براي تصميم گيري در خصوص حضور یا عدم حضور در مناقصه و تعيين قيمت ،فعاليت كرده اند و
مدلهاي زیادي نيز ارائه شده اند كه تعدادي از آنها اختصاصاً براي یك صنعت خاص طراحي شده است (Banki,
).and et al., 2008
عليرغم وجود مدلهاي متعدد ،تنها تعداد اندكي از آنها كاربردي ميباشند زیرا بيشتر آنها متناسب با شرایط
واقعي طراحي نشده اند؛ بنابراین همچنان نياز به مدلي كاربردي كه متناسب با شرایط واقعي مناقصهگران
طراحي شده باشد ،احساس ميشود .با این حال ،توسعه مدلهاي واقع بينانه كه سعي دارند تمامي پيچيدگيها و
عدم اطمينانهاي مناقصه را براي مناقصهگران در نظر بگيرند ،دشوار است و شاید به همين دليل است كه
بسياري از مناقصهگران عالقهاي به استفاده از این مدلها از خود نشان نميدهند ).(Fayek, 1998
پيچيدگيهاي موضوع قيمتگذاري مناقصهاي در خصوص اتخاذ دو تصميم حضور یا عدم حضور در مناقصه
و قيمت آنقدر دشوار است كه حتي مناقصهگران با تجربه احساس ميكنند كه باید روش بهتري براي تشخيص
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حضور یا عدم حضور در مناقصه و تعيين قيمت ،تدوین و در پيش گيرند .در حال حاضر تمایالت جدیدي در
عرصه كسب و كار و محافل علمي براي حل مشكالت قيمتگذاري مناقصهاي به صورت رقابتي بوجود آمده است
و نشان ميدهد كه در طي  2دهه اخير توجه نسبتاً كمي به توسعه مرزهاي دانش در این حيطه صورت گرفته
است ).(Banki, and et al., 2008
در یك طبقهبندي كلي مدلهاي قيمتگذاري مناقصه اي را به سه دسته اصلي زیر تقسيم نمودهاند (Banki, and
):et al., 2008
 )2مدلهاي مبتني بر نظریه احتماالت
 )1مدلهاي مبتني بر سيستمهاي پشتيباني تصميم
 )3مدلهاي نوظهور مبتني بر دانش خبرگان و روشهاي هوش مصنوعي
در راستاي ارائه چهارچوبي جهت تعيين قيمت نهایي براي حضور در مناقصه ،علي رغم نقاط قوتي كه بر
هریك از رویكردهاي فوق مترتب است ،اما بخاطر برخي محدودیتها استفاده صرف از یكي از آنها مناسب نيست.
در واقع اتخاذ یك رویكرد تلفيقي كه از مزایاي هریك از رویكردها منتفع شده و قابليت كاربرد آن در سطح
باالیي باشد بهتر ميتواند پاسخگوي نياز مناقصهگران باشد چرا كه مساله تعيين قيمت و روش قيمت گذاري در
مناقصات داراي پيچيدگي هاي خاصي است و همين امر ارائه یك مدل ایستا و غيراحتمالي را دشوار ميكند.
هدف این مطالعه ارائه یك مدل قيمتگذاري مناقصهاي رقابتي ميباشد كه مبتني بر رویكرد تلفيقي شامل
تئوري احتماالت ،سيستمهاي پشتيبان تصميم و دانش خبرگان بوده و به تصميمگيرنده در انتخاب قيمت
مناسب در مناقصات كمك مي نماید .این مدل روشي تكاملي و پویا براي تعيين قيمت در مناقصات دو مرحلهاي
فراهم ميكند كه ميتواند متناسب با تجربههاي خاص هر شركت بكار گرفته شود.
در ادامه چهارچ وبي براي تعيين قيمت نهایي در راستاي كمك به مناقصهگران به منظور حضور در مناقصات
با پيش آگاهي از ميزان موفقيت خود ،توسعه و ارائه ميگردد .در این راه مطالب پایه و تئوریك در كنار تجربيات
عملي مورد توجه قرار گرفته اند .در واقع هدف از ارائه این مدل ،تبدیل ماهيت قيمت گذاري مناقصه از
تصميمگيري در شرایط عدم اطمينان به تصميمگيري در شرایط ریسك ميباشد .این مدل براساس قوانين
منطقي(بدیهيات) ،قوانين احتماالت ،دانش ضمني  1و تجربيات كارشناسان ،مباني ریاضيات و نيز قواعد رایج در
خصوص شركت در مناقصه ،مكانيزمي براي پيشنهاد قيمت نهایي ارائه مينماید.
در ادامه پس از مرور ادبيات قيمتگذاري مناقصه اي به تشریح چهارچوب مدل طراحي شده پرداخته
مي شود .سپس با استفاده از یك پروژه نمونه چگونگي اجراي مدل بيان ميشود .اعتبار مدل توسعه یافته نيز از
طریق بكارگيري آن در مناقصههاي رقابتي در پروژه هاي خدمات مهندسي بررسي شده و در انتها به تجزیه و
تحليل ویژگي هاي مدل توسعه یافته و مزایاي استفاده از آن براي مناقصهگران پرداخته ميشود.
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 -2مروري بر مباحث مناقصه و قيمتگذاري مناقصهاي
 -1-2بررسي ادبيات موضوع
محققان از اواسط دهه  2421به موضوع قيمتگذاري مناقصهاي پرداخته اند .از زمان ارائه مدل ریاضي
فریدمن  3كه به عنوان اولين مدل در حيطه قيمتگذاري مناقصهاي شناخته ميشود ،ادبيات مرتبط با موضوع
قيمتگذاري مناقصهاي مملو از مدلهاي مختلف شد .با این حال ،بيشتر مدلهاي توسعه یافته در محافل
دانشگاهي باقي ماندند و راهي به جهان كاربرد پيدا نكردند ).(Banki, and et al., 2008
فایك 9یك مدل قيمتگذاري مناقصه اي رقابتي براي تعيين حاشيه سود ارائه داد .فایك تجربيات
مناقصه هاي صنعت ساخت و ساز را در استراليا و كانادا مورد بررسي قرار داد ) .(Fayek, 1998جاسل اسكيس و
تالوخابا  2بر مالحظات مناقصه اي در كشورهاي در حال توسعه تمركز كردند؛ آنها ریسكهاي ذاتي موجود در این
كشورها را در خصوص مناقصه بررسي كردند ) .(Jaselsis & Talukhaba, 1998وانوز و همكاران  6یك نظرسنجي
از طریق پرسشنامه ميان مناقصهگران سوریه اجرا كردند ) .(Wanous and et al, 1998لي و همكاران  7نيز از
شبكه هاي عصبي مصنوعي براي برآورد حاشيه سود در صنعت ساخت و ساز بهره گرفتند ).(Li & Shen, 1999
هر یك از این مطالعات بطور جداگانه سهم ارزشمندي در تصميمگيريهاي مربوط به حضور در مناقصه و
تعيين حاشيه سود ایفا كرده اند .ویتاكر  8تعدادي از قراردادهاي مربوط به پروژههاي ساختماني را تجزیه و تحليل
نمود و برمبناي آن تخميني از «تابع توزیع» مناقصه هایي كه در ظاهر یكسان بودند ،ارائه داد .با استفاده از این
تابع توزیع ،مناقصهگر ميتواند ميانگين قيمت مناقصه را با  %1انحراف برآورد نماید.
تابع توزیع یا مدل ویتاكر نشان مي دهد كه در یك مناقصه خاص براي هر قيمت پيشنهادي احتمال برد
چقدر است .او براي اعتبارسنجي مدل خود نشان داد كه در مواردي كه از این مدل استفاده ميشود نسبت به
زمانيكه از آن استفاده نميشود ،نتایج بهتري حاصل ميشود ).(Whittaker, 1981
مك كافر  ، 4نگرشي مشابه ویتاكر داشت و تجزیه و تحليل مشابهي را نيز ارائه داد .او یك تابع توزیع براي
مناقصه هاي كارهاي ساختماني و جاده سازي ارائه كرد كه توزیع تقریباً نرمال با انحراف استاندارد  %8/9براي
قراردادهاي جاده سازي و  %6/31براي قرا ردادهاي ساختماني بود .با استفاده از این توابع توزیع براي قراردادهاي
طبقهبندي شده برمبناي تعداد مناقصهگران ،امكان پيشبيني پایين ترین قيمت براساس برآورد قيمت ميانگين
فراهم ميگردد ).(McCaffer & Harris, 2001
مصلحي و حجازي  21بيان ميكنند كه مدلهاي قيمتگذاري مناقصهاي را به سه گروه ميتوان تقسيم
كرد ):(Moselhi and et al, 1991
 )2مدل هاي مبتني بر تئوري احتمال براي حداكثر سازي سود مورد انتظار مانند فریدمن( )2426و
گيتز()2467
 )1مدلهاي مبتني بر سيستم هاي پشتيباني تصميم براي محاسبه ماهيت چند معياره تصميمات
مناقصهاي با استفاده از تكنيكهاي تجزیه و تحليل سيستم مانند احمد و مين كاراه ()2487
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 )3مدلهاي جدید مبتني بر تكنيكهاي هوش مصنوعي براي در نظر گرفتن ماهيت هيوریستيك و
ساختار نيافته تصميمات مناقصهاي با استفاده از سيستمهاي خبره مبتني بر دانش مانند توكلي و
اوتومو ()2484
در ادبيات موضوع حجم قابل توجهي مطلب در خصوص قيمتگذاري مناقصهاي وجود دارد .فرض اساسي در
محاسبات مناقصهاي این است كه رابطه اي ميان قيمت پيشنهادي مناقصه و احتمال برد قرارداد وجود دارد .هدف
از ارائه مدلهاي احتمالي ،بيان عددي(كمي) این رابطه ميباشد .براي ورود به رقابتهاي مناقصهاي ،فرض بر این
است كه مناقصهگران ابتدا هزینههاي خود و سپس حاشيه سود (كه مي تواند فقط سود باشد و یا متشكل از سود
و سربار شركت باشد) را تخمين ميزنند.
بسياري از محققان بدنبال توسعه یك «مدل احتمالي» بودهاند كه قابليت پيش بيني احتماالت برد در انواع
مناقصههاي رقابتي را داشته باشد و براي مناقصهگران كامالً كاربردي باشد.
عدهاي دیگر از محققان بدنبال تعریف شيوههایي براي تعيين حاشيه سود مطلوب بودهاند و منظور آنها از
حاشيه سود مطلوب ،سودي است كه منافع سازمان را در بلندمدت حداكثر خواهد كرد .تئوريهایي كه براي
تعيين حاشيه سود مطلوب تاكنون ارائه شده است ،شرایط مختلف یك شركت مانند ظرفيت در دسترس یا
گردش مالي بودجه شده را در نظر نميگيرد .بنابراین ،تالشهاي اخير از محاسبات احتماالت بعنوان وسيلهاي
براي پيش بيني نرخ موفقيت (تعداد مناقصات برنده شده به تعداد مناقصههاي تسليم شده) به منظور كنترل
حجم كارهاي مناقصهگر استفاده مي كنند .این كنترل از طریق افزایش حاشيه سود در زمان فراواني كار و وجود
سفارشات متعدد و كاهش نرخ حاشيه سود در زمان ركود بازار و یا كاهش سفارشات اعمال ميشود .محققان
اندكي نيز به ارزیابي رابطه بين تعداد مناقصهگران در یك مناقصه و قيمت مناقصه پرداختهاند (Banki, and et
).al., 2008
 -2-2فرآيند ارزيابي و انتخاب پيشنهاد مناقصهگران در مناقصات دو مرحلهاي
یكي از روشهایي كه در مناقصات براي انتخاب مناقصهگزار استفاده ميشود روش انتخاب براساس قيمت و
كيفيت است كه در این مطالعه یك مدل قيمت گذاري مناقصه اي براي آن توسعه یافته است .در مناقصات دو
مرحلهاي ،مناقصهگزار یك ارزیابي اوليه از كليه مناقصهگران را برمبناي دستورالعمل اعالمي خود انجام ميدهد.
مناقصه گران مایل به ارائه پيشنهاد باید مداركي را ارائه كند كه نشان دهنده قابليت آنها در اجراي این پروژه یا
پروژه هاي مشابه باشد .روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت شامل دو گام اساسي است كه عبارتند از :
 )2بررسي فني به منظور تعيين امتياز فني یا امتياز كيفي
 )1بررسي مالي یا بررسي قيمت
در این روش مناقصه گزار موظف است ابتدا پيشنهاد فني مناقصهگران را ارزیابي نماید و سپس نتيجه این
ارزیابي را قبل از بررسي مالي به اطالع كليه مناقصهگران برساند .آنگاه با یك فاصله زماني مشخص ،مناقصهگراني
سال پنجم /شماره هجدهام /تابستان 1911

129

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

كه حداقل امتياز فني را كسب كرده باشند وارد مرحله دوم (بررسي مالي) ميشوند (سازمان مدیریت و
برنامهریزي كشور.)2372 ،
گام اول :بررسي فني
در بررسي فني ،پيشنهاد هریك از مناقصهگران به لحاظ فني مورد بررسي قرار ميگيرد و امتياز كيفي آنها
مشخص ميشود .در ه ر مناقصه معيارهاي اصلي ارزیابي فني پيشنهادات ،اهميت وزني آنها و حداقل امتياز قابل
قبول توسط مناقصهگزار تعيين و در اختيار مناقصهگران قرار ميگيرد .هر یك از معيارهاي اصلي ميتوانند داراي
معيارهاي فرعي نيز باشند .وزن هر یك از معيارهاي اصلي و نيز معيارهاي فرعي باید در درخواست مناقصهگزار
مشخص شود و تغيير در آنها ممنوع است.
21
22
در ارزیابي كيفي شيوه ارزیابي معيارهاي اصلي مي تواند جبراني و یا غير جبراني باشد .در شيوه جبرانيي
تبادل امتياز بين معيارهاي اصلي امكانپذیر ميباشد ،بدین معني كه اگر مناقصهگري از یك معيار اصلي ارزیابي
كيفي امتياز پایيني كسب نماید با كسب امتياز باال از معيارهاي اصلي دیگر ميتوانيد امتيياز پيایين آن معييار را
جبران نماید .اما در شيوه غير جبراني امكان تبادل امتياز بين معيارهاي اصلي وجود نيدارد .یعنيي نقطيه ضيعف
موجود در یك معيار توسط مزیت موجود از معيارهاي دیگر جبران نميشود .بنابراین هر شاخص در این روش به
تنهایي مطرح است و ارزیابي بر اساس هریك از معيارها صورت ميگييرد .در واقيع در روش جبرانيي فقيط یيك
حداقل امتياز كيفي از سوي مناقصهگزار تعيين ميشود اما در روش غيرجبراني عالوه بير تعييين حيداقل امتيياز
كيفي ،براي هریك از معيارهاي اصلي نيز حداقل امتياز تعيين ميشود (سازمان ميدیریت و برناميهریيزي كشيور،
2372؛ آذر و رجب زاده)2383 ،
معيارهایي كه معموال براي ارزیابي كيفي مناقصهگران استفاده ميشوند عبارتند از :تجربه (سابقه اجرایي)،
حسن سابقه در كارهاي قبلي ،توان مالي ،توان تجهيزاتي ،توان فني و برنامهریزي ،دانش فني در زمينه مطالعه و
طراحي ،تجربه در زمينه تأمين و تداركات كاال و ملزومات ،توان مدیریتي (سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور،
.)2372
گام دوم :بررسي مالي
پس از ارزیابي پيشنهادات مناقصهگران و تعيين امتياز فني آنها مناقصهگراني كه حداقل امتياز كيفي مورد
نظر مناقصه گزار را كسب كرده باشند به مرحله دوم راه یافته و مرحله بررسي قيمت فرا ميرسد.
در روش انتخاب مناقصهگر بر اساس كيفيت و قيمت ،ارزیابي مالي پيشنهادات بر اساس قيمت تراز شده انجام
ميشود و مناقصه گري كه كمترین قيمت تراز شده را پيشنهاد كرده باشد ،به عنوان برنده مناقصه معرفي
ميشود .قيمت تراز شده طبق رابطه زیر محاسبه و تعيين ميشود:
100 T
]) 100  [i  (100  t

كه در آن:
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 :Lقيمت تراز شده
 :Tقيمت پيشنهادي مناقصهگر ( درج شده در پاكت مالي)
 : iضریب تاثير امتياز فني ()1< i <2
 :tامتياز فني مناقصهگر ( < t <211حداقل امتياز كيفي)
الزم به ذكر است كه ضریب تاثير امتياز فني ،در معادله فوق ،عدد ثابتي است كه براساس ميزان پيچيدگي فني
كار توسط مناقصهگزار تعيين و در مورد همه مناقصهگران به طور یكسان اعمال ميشود (سازمان مدیریت و
برنامهریزي كشور.)2372 ،
 -3-2ويژگيهاي معادله قيمت تراز شده
براي برآورد قيمت تراز شده مناقصهگر ،مقدار  iدر اسناد مناقصه ذكر گردیده و مشخص است .مقدار
برآوردي  tنيز از بررسي فني ،مطابق نظر متخصصان و كارشناسان مناقصهگر ،محاسبه ميشود .بنابراین با تعيين
هر یك از مقادیر قيمت ( )Tو یا قيمت تراز شده ( )Lمي توان طبق رابطه ذیل ،دیگري را محاسبه نمود .در واقع
 ضریب تعدیل قيمت براساس كيفيت ميباشد .به طور عملي  عبارت است از یك شاخص بصورت تركيبي از
امتياز كيفي مناقصهگر و ضریب فني مناقصه ،در نتيجه  عاملي متغير براساس سطح كيفيت مناقصهگر
ميباشد.
L



T 

L   T

100
 
100   i  (100  t ) 

به طور كلي مدلهاي نرماالیز كردن قيمت به دو گروه مدلهاي ضرب پذیر  23و مدلهاي جمع پذیر  29تفكيك
ميشوند.
مدلهاي جمع پذیر
L  T 
 0
مدلهاي ضرب پذیر
L  T 
 0
مدل ارائه شده در فوق براي نرماالیز كردن قيمت در مناقصات براساس كيفيت ،از گروه مدلهاي ضربپذیر
ميباشد .در مدلهاي ضرب پذیر  از اهميت زیادي برخوردار است و اگر   1باشد ریسك مثبت یعني
نرماالیز كردن باعث افزایش ریسك و اگر   1ریسك منفي یعني نرماالیز كردن باعث كاهش ریسك
مناقصهگران خواهد بود .با توجه به نوع فرمول  در نرماالیز كردن قيمت مناقصهاي ،مقدار  همواره بزرگتر از
یك خواهد بود و این به معني آن است كه نرماالیز كردن براساس این فرمول همواره منجر به افزایش ریسك
براي مناقصهگران خواهد شد (جوان.)2382 ،
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L

T
t Max

t

t Min

براساس فرمول قيمت تراز شده ،رابطه بين امتياز فني( )tو قيمت تراز شده ( )Lبراي یك قيمت پيشنهادي ثابت
( )Tبصورت ذیل ميباشد.
L
i 100T

t
[100  [i (100  t )]]2

از سوي دیگر رابطه قيمت تراز شده ( )Lو قيمت ) )Tبراي كيفيت ثابت بصورت خط و براي كيفيت افزاینده
بصورت غير خطي مطابق نمودار ذیل ميباشد .شيب این منحني  است كه براي  tثابت همواره مقداري ثابت و
براي  tمتغير مقداري متغير ميباشد.

L

T

به طور منطقي اگر یك نمودار ترسيم گردد كه محور افق آن امتياز فني ( )tو محور عمود آن قيمت ()T
باشد ،منحني بدست آمده ،منحني ترجيح مناقصه گزار در دامنه كيفي قابل قبول با بودجه متغير است كه مبداء
آن قيمت موجه (از دیدگاه مناقصه گزار) براي حداقل كيفيت قابل قبول و انتهاي آن قيمت موجه (از دیدگاه
مناقصهگزار) براي حداكثر كيفيت مورد نياز ( معموال  )211ميباشد.
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t Min
t Max
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iL
iT

100
]) 100  [i (100  t



T
t

در واقع در هر مناقصه اگر مناقصهگران بتوانند منحني ترجيح مناقصهگزار را برآورد نمایند ميتوانند با
ارزیابي امتياز فني خود ،قيمت پيشنهادي متعادلي از نظر مناقصهگزار ارائه نمایند .همچنين مناقصهگران با اطالع
از بودجه مناقصهگزار مي توانند امتياز كيفي مورد نظر او را براساس این منحني بدست آورند .براي رسيدن به این
منحني یا حداقل برآورد خطي آن ،اطالعات (طول و عرض) دو نقطه مورد نياز است كه  t Minو  t Maxتوسط
مناقصهگزار مشخص ميگردد .بنابراین دشوارترین كار تعيين  TMinو  TMaxاست.
آنچه در اینجا از اهميت برخوردار است ،قدرت پيش بيني مناقصهگر در خصوص برآورد تقریبي امتياز كيفي
عملكرد خود از دیدگاه مناقصهگزار ميباشد .به بيان دیگر ،باید مناقصهگر براساس نظرات كارشناسان خود ،امتياز
فني خود را در هر مناقصه برآورد نماید .اما با توجه به اینكه ارزیابي كيفي باید توسط سازمان مناقصهگزار صورت
گيرد بنابراین م مكن است ميزان برآورد امتياز كيفي توسط مناقصهگر با ميزان امتياز كيفي كه مناقصهگزار به او
اختصاص مي دهد متفاوت باشد .بنابراین امتياز كيفي برآورد شده توسط مناقصهگر از وضعيت فني خود احتمالي
و برآوردي است .همچنين ميتوان با سناریوسازي و تعيين احتمال حاالت مختلف وقوع ،اميد ریاضي امتياز
كيفي را محاسبه نمود.
آنچه در ادامه بمنظور توسعه مدل به آن پرداخته ميشود ،برآورد ميزان قيمت تراز شده ( )Lمناقصهگر است
به نحوي كه با یك احتمال منطقي ،مناقصهگر بتواند به اهداف استراتژیك خود از حضور در مناقصه دست یابد.
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 -3مدل پژوهش و فرايند اجراي آن
 -1-3چهارچوب مدل قيمت گذاري مناقصهاي
در خصوص بررسي توامان فني و مالي مناقصهگران از سوي مناقصهگزار ،نكته قابل توجه براي مناقصهگران
این است كه انتخاب قيمت مناقصه اي كه سود سازمان را با در نظر گرفتن حساب احتماالت حداكثر سازد
بستگي به آمادگي سازمان جهت پذیرش ریسك از دست دادن مناقصه دارد .طبق حساب احتماالت ،قيمتي كه
باالترین سود را فراهم كند ،كمترین احتمال برنده شدن در مناقصه را دارد ) .(Ioannou & Leu, 1993آنچه
مسلم است باالترین حاشيه سود زماني محقق ميشود كه سازمان ،بيشترین قيمت ممكن را پيشنهاد دهد .لذا
اگر رابطه بين قيمت پيشنهادي و احتمال برن ده شدن به صورت خطي نمایش داده شود ،شيب آن حتماً منفي
خواهد بود.
با توجه به معادله قيمت تراز شده و نيز حساب احتماالت ،ميتوان اینگونه نتيجهگيري نمود:
 )2مناقصهگري كه بيشترین مقدار كيفيت ( )tو كمترین مقدار قيمت ( )Tرا داشته باشد ،كمترین مقدار
قيمت تراز شده ) ) Lرا خواهد داشت و باالترین احتمال برد مناقصه را خواهد داشت.
 )1مناقصهگري كه كمترین مقدار كيفيت( )tو بيشترین مقدار قيمت ( )Tرا داشته باشد ،بيشترین مقدار
قيمت تراز شده ) )Lرا خواهد داشت و پایينترین احتمال برد مناقصه را خواهد داشت.

P

L

LMax

LMin

در واقع براساس این منطق اگر محور افق قيمت تراز شده ( )Lو محور عمود احتمال برنده شدن ) )Pباشد
ميتوان رابطه بين آنها را به صورت زیر نمایش داد:
مزیت به كار بردن حساب احتماالت در تعيين قيمت مناقصه اي این است كه در شرایطي كه سازمان امكيان
ورود به مناقصه هاي متعددي را داشته باشد مي تواند در خصوص حضور یا عدم حضور خود در آنها تصميمگييري
نماید .این امر باعث ميشود كه هر چند سازمان در یك یا چند مناقصه برنده نشود ولي در بلند مدت موفيق بيه
اخذ مناقصههاي مهم خواهد شد (فروغنژاد و مراديجز.)2343 ،
اغلب در مورد وقایع ،دانش و اطالعاتي هر چند به صورت پراكنده و غير مستند (ضمني) وجود دارد .با
سازماندهي این دانشها و اطالعات به طور منظم ميتوان در تصميمگيريها به جاي استفاده از روشهاي
سرانگشتي از نظریه احتمال براي رسيدن به نتيجه بهتر استفاده نمود ).(Chalal & Ghomari, 2006
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از نظر تئوري احتماالت ،احتمال برد هر قيمت یك احتمال ذهني  22است و براساس تحليل كيفي حاصل
ميشود .به منظور محاسبه علمي مقدار احتمال برد براي هر قيمت ،ميزان ترجيح آن قيمت از نظر مناقصهگزار،
احتمال برد آن قيمت در نظر گرفته شد (فروغنژاد و مراديجز.)2343 ،
به منظور تعيين ميزان ترجيح هر قيمت یك تابع مولد مورد نياز است (بنكس و كارسن .)2376 ،با توجه به
ماهيت مسئله از منطق شيوه اولویتبندي  26 TOPSISكمك گرفته شد  27و ارجحيت هر قيمت براساس ضوابط
اولویتبندي در این روش تعيين گردید .در این روش  mگزینه در دامنه تابع ] [LMin LMaxدر نظر گرفته ميشود
و شاخص تعيين كننده مطلوبيت هر قيمت ،احتمال برد آن ميباشد كه داراي مطلوبيت افزایشي ميباشد.
با داشتن  LMinو  LMaxميتوان فاصله هر  Lرا از نقطه  LMinو  LMaxمطابق فرمول ذیل محاسبه نمود.
d i  L  LMin
d i  LMax  L

سپس براساس نزدیكي نسبي هرقيمت تراز شده ( )Lبه قيمت ایدهآل مثبت ( )LMinو قيميت ایيدهآل منفيي
( )LMaxمي توان از طریق رابطه ذیل ميزان ترجيح قيمت مذكور براي مناقصهگيزار را براسياس حيداقل فاصيله از
قيمت ایدهآل مثبت و حداكثر فاصله از قيمت ایدهآل منفي بدست آورد (آذر و رجب زاده)2383 ،
d i
d  d i

i

P ( L) 

با شبيهسازي صورت گرفته براساس بانك دادههاي تاریخي در خصوص مناقصات برگزار شده و ترسيم نمودار
ترجيح براي قيمتهاي تراز شده ( ) Lو برآزش منحني بر آن با استفاده از روش حداقل مربعات و رگرسيون
نمایي و تست هاي آماري صورت گرفته با استفاده از متدولوژي نيكویي برازش (توزیع كاي دو) مشخص شد كه
احتمال برد هر قيمت تراز شده ( )Lیك منحني مطابق شكل ذیل است و داراي تابع ریاضي غير خطي از نوع
توزیع نمایي منفي ميباشد (بنكس و كارسن2376 ،؛ فهيميدوآب و همكاران.)2343 ،

P
1

L

سال پنجم /شماره هجدهام /تابستان 1911

121

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

)

forL  LMin & Integer

L  LMin

L

( 

f ( L )  e

( LMa x  LMin ) 2

12

2
L



این یك تابع توزیع احتمال مبتني بر ترجيح ذهني ميباشد 28 .در واقع سيستم پشتيباني تصميمگيري
خبره  24با استفاده از یك مولد ترجيح شبيهسازي شده است .(Lai & Hwang, 1992) 11
ناحيه یا مساحت بين قيمت سقف و كف نشانگر بيشترین احتمال برد ميباشد و بطور عمده این فضا بيشترین
شيب یا ضریب زاویه را در تابع احتمال برد به خود اختصاص ميدهد.
f ( LMin )  1    1

 احتمال موفقيت براي  LMinميباشد.

Limf ( LMax )  0
LMax  

یا به عبارت دیگر قضيه حدي برنولي براي  LMaxبرقرار است.
LimP( L  LMax   )  1
L  

مهمترین موضوع در خصوص این مدل مربوط به تعيين قيمت كف و سقف به عنوان دامنه ميباشد .براي
محاسبه قيمت كف (  ) TMinدو شيوه وجود دارد .یك روش برآورد قيمت كف (  ) TMinبراساس ميزان سپرده
مورد نياز براي حضور در مناقصه است .در اغلب مناقصهها ،مناقصهگزاران از مناقصهگران درخواست سپردن وجه
ضمانت مي نمایند .در واقع در این مناقصات پيش شرط حضور در مناقصه سپردن وجه ضمانت است .وجه
ضمانت براي همه مناقصهگران شامل  %2از ارزش كل مناقصه است .(Banki, and et al., 2008) .محاسبه قيمت
كف (  ) TMinبراساس ميزان سپرده مورد نياز براي حضور در مناقصه به صورت ذیل است :
ميزان سپرده مورد نياز براي حضور در مناقصه

TMin 

5/50
اما برخي از مناقصات نيازمند سپرده شركت در مناقصه نميباشند .در این حالت براي محاسبه قيمت كف،
ميتوان با در نظر گرفتن حداقل هزینهها  12براي شرح كار مطروحه توسط مناقصهگزار ،قيمت كف (  ) TMinرا
معادل با آن قرار داد .پس از بدست آوردن  TMinآن را مطابق فرمول ذیل با فرض  t = tMaxنرماالیز نموده تا
 LMinبدست آید.
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100  TMin
]) 100  [i (100  t Max

LMin 

همچنين گاهي اوقات مناقصهگزار یك قيمت پایه براي مناقصه تعيين ميكند كه ميتوان از آن به عنوان
قيمت كف (  ) TMinاستفاده نمود و مطابق فرمول فوق نرماالیز نمود تا  LMinبدست آید.
براي محاسبه  LMaxنيز به دو شيوه ميتوان اقدام نمود .در شيوه اول  LMaxبراساس فرمول ذیل محاسبه ميگردد:
LMax  (1  i )t Max  LMin

سپس با توجه به اینكه احتمال برنده شدن  1/21و كمتر از آن شانس ضعي في است و این ميزان احتمال
برنده شدن براي مناقصهگران معنيدار نميباشد و از نظر آمار استنباطي نيز معموال سطح خطاي قابل قبول براي
آزمونهاي یك دامنه در حدود  1/21است ،لذا  LMaxرا ميتوان برابر نقطهاي روي محور افق در نظر گرفت كه
احتمال برد آن  1/21باشد .براین اساس داریم:
L  LMax
 0.1

)

f ( L)  0.10 

LMa x  LMin

L

(1

f ( LMax )  1e

LMax  2.3   L  LMin

از دو طرف رابطه  Lnگرفته و ساده نموده ،نتيجه ميشود:

براساس این فرمول و با توجه به فرمول   Lكه مطابق ذیل بوده و محاسبه آن نيازمند مقدار LMax
ميباشد ،براي محاسبه  LMaxیك سيكل بوجود ميآید .براي غلبه بر این سيكل و حل این معادله و بدست
آوردن  LMaxاز منطق الگوریتم ژنيتيك الگوبرداري شده است.
( LMax  LMin ) 2
12

 L2 

در واقع حل این مدل به روش هيوریستيك است و مطابق منطق روش الگورتيم ژنتيك عمل ميكند .براین
اساس حل مسئله با یك جواب ابتدائي در خصوص  LMaxشروع و در فرآیند حل ،مقدار دقيق  LMaxمحاسبه
مي شود .به عبارت دیگر ،مدل با استفاده از بازخور یا پس انتشار خطا خود را اصالح ميكند و قابليت یادگيري و
11
خود اصالحي دارد.
همچنين به عنوان مثال اگر عدد بدست آمده براي  LMaxبراساس احتمال برد آن  1/21به خاطر كوچك

بودن   Lفاصله كمي با  LMinداشته باشد ميتوان بجاي  1/21از اعداد كمتر مانند  1/12و  1/12و ...استفاده
نمود.
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روش دوم مربوط به مواقعي است كه مناقصهگزار براساس بودجه خود قيمت سقف ( )TMaxرا تعيين و در
اختيار مناقصهگران قرار ميدهد .در این حالت با فرض  t=tMinحداكثر قيمت نرماالیز شده ( )LMaxمحاسبه
ميگردد.
پس از تخمين تابع توزیع احتمال برد در مناقصه ،مناقصهگر مي تواند با استفاده از آن و سطح تمایل خود
براي برنده شدن در مناقصه ،قيمت مناسب را استخراج نماید .یكي از مشكالت و یا نقاط ضعف مدل توسعه یافته
در نظر نگرفتن هزینه اجراي پروژه در محاسبات ميباشد كه منجر ميشود در هر نقطه قيمتي ،مدل نسبت به
هزینه اجراي پروژه كور  13باشد.
به منظور رفع این نقيصه ،متغير جدیدي با نام  X iبه صورت ذیل تعریف شد .فرض اصلي براي تعریف این
متغير آن است كه هر مناقصهگر براي ورود به رقابت یك مناقصه ابتدا هزینههاي خود را برآورد ميكند و سپس
یك حاشيهاي را براي پوشش سود به آن اضافه ميكنند ).(Li & Shen, 1999
TA0  c A0  mA0

در این رابطه متغيرهاي  TA , c A , mAبه ترتيب حاشيه سود ،هزینه تمام شده (برآوردي) و قيمت پيشنهادي
0

0

0

مناقصهگر  A0براي اجراي پروژه ميباشد .با تقسيم طرفين رابطه بر  c A0و ساده سازي آن خواهيم داشت:
m A0
c A0
TA0
c A0





m A0
c A0

c A0
c A0



TA0
c A0

X A0  1 

بنابراین متغير جدید  X Aبه صورت ذیل تعریف ميشود كه در مخرج آن متغير  c A0براي كليه
مناقصهگران به طور یكسان منظور مي گردد .در واقع به علت اینكه از هزینه اجراي پروژه توسط سایر
مناقصهگران اطالعي در دسترس نيست ،هزینه اجراي پروژه توسط مناقصهگر  A0را براي سایر مناقصهگران نيز
در نظر ميگيریم .همچنين ميتوان حداقل هزینهها براي شرح كار مطروحه توسط مناقصهگزار كه براساس
i

فهرست بهاي ساالنه محاسبه ميگردد را به جاي مقدار  c A0قرار داد .براین اساس داریم:
i  1, 2,...., n

TAi
c A0

X Ai 

در واقع  X iمعادل نرخ حاشيه سود بعالوه یك مي باشد .از نظر تئوریك اگر قيمت صفر در مناقصه ارائه
شود حاشيه سود معادل منفي هزینه (  )  c A0ميشود .براین اساس حداقل نرخ حاشيه سود منفي %211
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خواهد بود .همچنين با توجه به ویژگيهاي تابع توزیع احتمال توسعه یافته (نمایي منفي) ،حداكثر نرخ حاشيه
سود  %611خواهد بود كه سوابق و تجربيات موجود نيز موئد آن ميباشد.
 0  X Ai  7

6

mAi
c A0

1 

Min m Ai  c A0



Max m Ai  6c A0

با توجه به ویژگي متغير مستقل در تابع توزیع احتمال برد (نمایي منفي) ،داریم:
mAi
c A0

0  X Ai  1 



Min mAi  c A0



Min X Ai  0

حال اگر مطابق ذیل به جاي متغير قيمت ( )Tدر رابطه قيمت تراز شده ( ،)Lمتغير  X iرا قرار دهيم نرخ حاشيه
سود براساس امتياز كيفي و ضریب تاثير فني نرماالیز ميشود.
100  X Ai
) 100  i (100  t

L'Ai 

با در نظر گرفتن دامنه  1( X iتا  )7و فرض حداكثر ضریب تاثير فني ( )iو حداقل امتياز كيفي ( )tدامنه
تغييرات نرخ حاشيه سود نرماالیز شده در بازه ذیل خواهد بود.
0  X Ai  7 & i  1 & t  60  0  L'Ai  12
'
با فرض اینكه معموال  TAi  c A0ميباشد دامنه  L Aiبه صورت ذیل محدود ميشود:

1  L'Ai  12

این رابطه نشان مي دهد كه برطبق مدل توسعه یافته ،از نظر تئوریك حداكثر نرخ حاشيه سود نرماالیز شده
براساس ضریب تاثير فني و امتياز كيفي  %2211ميباشد .مهمترین مزیت محاسبه نرخ حاشيه سود نرماالیز شده
این است كه با توجه به اینكه معموال در حوزههاي مختلف كسب و كار براساس شرایط و ویژگيهاي آن یك
محدوده خاصي براي نرخ حاشيه سود تعریف شده است ،مي توان نرخ حاشيه سود نرماالیز شده را با آن نرخ
مقایسه نمود و بگونهاي اعتبار قيمت پيشنهادي ( )Tرا بررسي نمود.

در نهایت با قرار دادن ' Lبجاي  Lدر تابع احتمال برد كليه روابط برحسب ميزان نرماالیز شده متغير جدید X i
بدست خواهد آمد.

سال پنجم /شماره هجدهام /تابستان 1911

199

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

 & Integer
for L  LMin

)


L   L Min

2

 L

( 

f ( L)  e

  LMin
) 
( LMax
12

 L2 

 -2-3تعيين قيمت پيشنهادي براساس مدل توسعه يافته
پس از تخمين تابع توزیع احتمال برد در مناقصه براي قيمتهاي مختلف ،مناقصهگر براساس سطح تمایل
خود براي برنده شدن در مناقصه مي تواند قيمت تراز شده و سپس با توجه به برآورد امتياز كيفي از عملكرد
خود ،قيمت پيشنهادي را تعيين نماید.
بنابراین یكي از پيشنيازها تعيين اهداف مناقصهگزار و سپس ميزان تمایل برد او ميباشد .در بيشتر موارد
مناقصه گران داراي اهداف متعددي براي حضور در مناقصه ميباشند .اگرچه پيروزي مناقصهگر در مناقصه
مهم ترین هدف اوست ،اما این پيروزي ممكن است هدف نهایي یا اصلي او نباشد.
بطور كلي مناقصهگران با اهداف متفاوتي در مناقصات حضور ميیابند كه ميتوان آنها را در سه گروه ذیل
طبقه بندي نمود ،هرچند كه اهداف دیگري نيز در مناقصه براي مناقصهگران وجود دارند .این سه گروه اهداف به
شرح زیر ميباشند:
الف) پيروز شدن در مناقصه
در این حالت ،مناقصهگر تمایل شدیدي براي موفقيت در مناقصه از خود نشان ميدهد .در این شرایط مناقصهگير
احتمال برد باالیي نياز دارد و براساس آن باید قيمت پایيني را در مناقصه ارائه كند.
اهداف دیگري كه منجر به تعيين احتمال برد باال و قيمت پایين در یك مناقصه ميشوند ،به شرح زیر ميباشد:
 توجه به گردش مالي بودجه شده
 بهبود بهره وري و استفاده مفيد از منابع بدون استفاده
 رقابتي بودن و یا خلق شهرت با كمك مشتریان و یا مشاوران
 وارد شدن به بازارهاي جدید و یا پيروزي در پروژههایي كه داراي ارزش استراتژیك ميباشند.
همه اهداف این رده با تعيين احتمال برد باال همراه ميباشند.
ب) آزمايش يک منطقه جديد جغرافيايي و استفاده از تجربههاي بومي در منطقه جديد
در این مورد ،مناقصه گر به صورت آزمایشي وارد یك منطقه یا بيازار جدیيد جغرافييایي مييشيود كيه بيراي
پروژه هاي آتي خود در نظر گرفته است و به ارزیابي خواستههاي خود در منطقيه جدیيد براسياس شيرایط بيومي
مي پردازد .این هدف مطابق با تعيين احتمال برد متوسط و به تبع آن قيمت متوسط ميباشد.
ج) حداكثر كردن سود پروژه شركت
در این حالت مناقصه گر ممكن است منابع كافي در اختيار داشته و یا به عنوان یيك رقييب بيزرر در بيازار
شناخته شده است و مناقصه گر براي حفظ بازار و جایگاه رقابتي خود وارد مناقصه شود .بنيابراین مناقصيهگير بيه
سوي تعيين احتمال برد نسبتاً پایين و قيمت باال حركت خواهد كرد و زماني موفق ميشود كه بتواند مناقصيه را
191
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با قيمت باال برنده شود .از اینرو ،اگر مناقصه گر داراي حداكثر ظرفيت كاري باشد و منابع مالي یا غير مالي او بيه
طور كامل در پروژه هاي جاري مشغول باشند؛ اجراي كارهاي جدید و بيش از ظرفيت ،نيازمند پرداخيت قيميت
باالتر در جهت كسب منابع ميباشد .در نتيجه مناقصهگر براي پوشش هزینههاي باالتر خود باید قيمت بياالیي را
در مناقصه تعيين كند تا بتواند پروژه را با موفقيت به انجام رساند .این هدف مطابق با تعيين احتمال بيرد پيایين
است ).(Fayek, 1998
الزم بذكر است كه هر تركيبي از اهداف سهگانه فوق در تمامي مناقصهها كاربرد دارد.
ميزان تمایل مناقصه گر براي برنده شدن براساس تحليل فاكتورهاي متعددي محاسبه ميگردد .این فاكتورها
اغلب جنبه كيفي داشته و براساس تحليل كيفي مورد تجزیه و تحليل قرار مي گيرنيد .عواميل درونيي و بيرونيي
شركت در تعيين اهداف در مناقصه تاثير ميگذارند .در ذیل ليستي شامل  22مورد ارائه شده است .این عوامل از
طریق مطالعات قبلي پيرامون مناقصههاي رقابتي جمعآوري شدهاند و با استفاده از تجربههاي شخصيي نویسينده
سازماندهي شده است .این عوامل عبارتند از:


اهميت استراتژیك برنده شدن در مناقصه



منافع مالي حاصل از پروژه
ماهيت هزینههاي پروژه



منافع فني حاصل از پروژه (یادگيري ،ایجاد توانمندي جدید و )...



ميزان ظرفيت بالاستفاده مناقصهگر



وضعيت بازار از نظر حجم كار در بازار( رونق – كساد)



وضعيت رقباء به منظور روي دست هم بلند شدن براي كسب جاي پایي محكم در بازار
فرصتهاي مرتبط با پروژه
ریسك مرتبط با پروژه
شرایط و ویژگيهاي پيمانكاران فرعي و تامين كنندگان
شرایط اقتصادي و سياسي








 -3-3تجزيه و تحليل مدل توسعه يافته
نكته قابل توجه در راستاي استفاده از این مدل جهت تعيين قيمت مناقصهاي این است كه مدل توسعه
یافته به صورت عمومي  19تدوین گردیده است و مربوط به شرایطي است كه هيچگونه اطالعات مشخصي از
وضعيت رقبا وجود ندارد .حال اگر در یك مناقصه خاص ،اطالعات بيشتري در دسترس باشد ميتوان از آن
اطالعات جهت بهبود ارزیابي ها استفاده كرد و تصميم مناسب تري اتخاذ نمود ،به عنوان مثال اگر شناختي از
مناقصه گزار وجود داشته باشد و یا اگر مناقصه به صورت محدود باشد ،احتمال دارد اطالعات بيشتري از رقبا در
دسترس باشد ،لذا نتایج به واقعيت نزدیك تر خواهد بود .همچنين در صورت وجود اطالعات از رقباء ميتوان از
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قواعد تصميمگيري در شرایط تعارض كه نشان دهنده حالت رقابت و تضاد منافع است بهره برد .مهمترین
روشهاي موجود در زمينه تصميمگيري در شرایط تعارض ،نظریه بازيها ميباشد.
پس از تعيين قيمت پيشنهادي باید توجه داشت فاكتورهاي متعدد دیگري نيز وجود دارند كه از دیدگاه
استراتژیك در فرآیند تصميمگيري براي ارائه یك قيمت مناقصهاي تاثير گذار ميباشند .مهمترین نقطه ضعف
مدل توسعه یافته در نظر نگرفتن رقباء و قيمت آنها براي تعدیل قيمت مناقصهاي ميباشد .تنها قابليت مدل
توسعه یافته در خصوص رقبا این است كه احتمال ارائه قيمتي كمتر از  L1از طرف مناقصهگران را براساس رابطه
ذیل ارائه ميدهد.
 L1  LMin 

 


L



P( L  L1 )  F ( L1 )  1  e

همچنين ميتوان این رابطه را براي ' Lنيز به طور مشابه محاسبه نمود.

 L1  LMin


 


 L



P( L  L1)  F ( L1)  1  e

بدین منظور براي بر طرف نمودن این مشكل ،پس از تعيين قيمت پيشنهادي به منظور بررسي وضعيت
رقباء در صورتي كه مناقصه محدود باشد و یا از حضور رقباي خود در مناقصه اطالع وجود داشته باشد ،ميتوان
براساس برآورد امتياز كيفي عملكرد آنها ،حداقل قيمت پيشنهادي آنها را محاسبه نمود و در صورت آشنایي با
ساختار هزینهاي آنها مي توان هزینه برآوردي آنها براي اجراي پروژه را نيز تخمين زد.
همچنين با توجه به اینكه پيشنهادهاي مالي و فني مناقصهگران در پاكتهاي جداگانه ارائه ميشود معموالً
امكان اصالح و جایگزیني قيمت پس از ارزیابي فني مناقصهگران توسط مناقصهگزار و مشخص شدن امتيازات
كيفي آنها وجود دارد .پس از انجام ارزیابي فني توسط مناقصهگزار ،امتياز فني هر یك از مناقصهگران مشخص و
به طور عمومي اعالم مي شود .بنابراین با آگاهي از ميزان واقعي امتياز كيفي مناقصهگراني كه به مرحله دوم راه
یافته اند و مقایسه امتياز فني آنها با امتياز فني خود ،مي توان قيمت پيشنهادي را براساس مدل ارائه شده اصالح
و تعدیل نمود.
یكي از قابليت هاي مدل توسعه یافته فراهم نمودن امكان تحليل حساسيت ميباشد .تحليل حساسيت تالشي
براي پاسخ به این سوال است كه در صورت تغيير یك فاكتور و ثابت مانيدن بقييه شيرایط ،جيواب بدسيت آميده
چگونه و تا چه حد نوسان خواهد داشت.
 -4يافتههاي پژوهش
 -1-4مطالعه موردي قيمتگذاري مناقصهاي بر مبناي مدل توسعه يافته
چهارچوب تشریح شده در فوق بر مبناي موارد ذیل ميباشد:
 )2دانش و تجربه كارشناسان و متخصصات درگير در فعاليتهاي مناقصهاي
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 )1آخرین مطالب تئوریكي مطرح شده در ادبيات
 )3مطالعات موردي موجود در ادبيات
معموال براي غني سازي و بهبود مدل طراحي شده ،شفاف نمودن فاكتورهاي موجود در آن ،چگونگي
مدیریت اجزاء مختلف و موثر تشكيل دهنده چهارچوب و موضوعات اصلي و مشكالت كليدي كه بهره برداران
طي فرآیند اجرا با آن مواجه ميشوند ،پس از طراحي مدل یك مطالعه عملي براساس آن صورت ميپذیرد.
بنابراین در ادامه این مقاله یك مطالعه موردي براساس چهارچوب ارائه شده به اجرا در ميآید كه هدف از آن
عبارت است از:
 بكارگيري چهارچوب براي نشان دادن مفهوم ،قابليتها و محدودیتهاي آن در یك حيطه خاص و
واقعي
 غني سازي و تكميل چهارچوب ارائه شده
 برجسته نمودن و بحث در خصوص مشكالتي كه بهره برداران در طول كل فرآیند با آن مواجه
ميشوند.
استفاده از دانش و اطالعات متخصصان كليدي همواره یكي از رویكردهاي موثر در بسياري از زمينههاي
تحقيقاتي مي باشد .پاسخگویان این مطالعه موردي متخصصان بازاریابي ،قيمت گذاري ،متخصصان مدیریت
قراردادها و متخصصان فني در حيطه مربوطه ميباشند.
پاسخهاي متخصصان براساس ادراک آنها از احتمال موفقيت ،جنبههاي گوناگون مناقصه و مالحظات آن ميباشد.
بنابراین ویژگي هاي پاسخ دهندگان در نظر گرفته شده براي این مطالعه موردي ایده آل است.
اطالعات مناقصه اي كه چهارچوب پيشنهادي براي آن مورد استفاده قرار گرفت عبارت است از :
 )2شرح كلي خدمات مورد نياز (با توجه به طوالني بودن آن در این مقاله تشریح نميشود)
 )1روش انتخاب مناقصهگر براساس روش كيفيت و قيمت ميباشد
 )3ضریب امتياز فني عدد 1/4
 )9سپرده مشاركت در مناقصه معادل  42/111/111ریال
 )2نحوه پرداخت مبلغ قرارداد در سه قسط %31،%91،%31
 )6روش ارزیابي فني و نحوه امتياز دهي (در ادامه به آن اشاره شده است)
 )7حداقل امتياز فني  61و حداكثر آن 211
 )8حداقل امتياز مورد نياز براي هر یك از معيارهاي اصلي ارزیابي فني 61
در ارزیابي فني امتياز دهي به روش وزني انجام ميشود .در این روش مجموع ضریب وزني معيارها معادل
صددرصد ميباشد و هر مناقصه گر در ازاي هر معيار ،امتيازي بين صفر تا صد كسب ميكند .امتياز كل هر
مناقصه گر ،معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضریب وزني مربوط به آن ميباشد.
حداقل امتياز قابل قبول شصت امتياز ميباشد و نحوه تعيين امتياز در درخواست پيشنهاد ذكر شده است.
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مطابق اطالعات ارائه شده از سوي مناقصهگزار ،فاكتورهاي اصلي ارزیابي فني و اوزان آنها به شرح ذیل ميباشد:
 )2روش شناسي  /متدولوژي 31 :درصد
 )1كاركنان كليدي موثر 91 :درصد
 )3تجربيات ویژه 11 :درصد
 )9آموزش و انتقال فناوري 2 :درصد
 )2بومي بودن مناقصهگر 2 :درصد
همچنين فاكتورهاي فرعي هریك از معيارهاي اصلي ارزیابي فني و اوزان آنها به شرح ذیل ميباشد .در
جداول ذیل براساس شيوه امتيازدهي معرفي شده از سوي مناقصهگزار ،امتياز هر معيار فرعي براي پژوهشگاه
صنعت نفت محاسبه شده است.
جدول  .1روش شناسي  /متدولوژي
رديف

معيارهاي فرعي روش شناسي

2
1
3
9
2
6
نتيجه

شرح تفصيلي خدمات
نحوه تضمين كيفيت
روش مدیریت اطالعات
نظام مستندسازي و گزارش دهي پروژه
گزینههاي فني و اجرایي
برنامه زماني مناقصهگر با توجه به روش پيشنهادي براي انجام كار
روش شناسي  /متدولوژي

اهميت
وزني
1/61
1/22
1/12
1/12
1/21
1/12
1

امتياز مناقصهگر
بر مبناي 1-111
71
21
61
41
61
71
-

امتياز
وزني
91
7/2
3
9/2
6
3/2
66/5

جدول  .2كاركنان كليدي مؤثر
رديف

معيارهاي فرعي كاركنان كليدي مؤثر

2
1
3
9
2
6
7
8
نتيجه

تحصيالت
آموزشهاي عمومي
سوابق كار و مسؤوليتها
دورههاي آموزشي
تجربههاي ویژه در زمينه پروژههاي مورد نظر
زبان
مهارتهاي خاص
آشنایي با قوانين و مقررات خاص
كاركنان كليدي مؤثر
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اهميت
وزني
1/21
1/12
1/22
1/21
1/12
1/12
1/11
1/21
1
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امتياز مناقصهگر
بر مبناي 1-111
41
41
82
41
41
81
81
41
-

امتياز
وزني
4
9/2
21/72
4
11/2
9
26
4
66/55
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جدول .3تجربيات ويژه
رديف

معيارهاي فرعي تجربيات ويژه

اهميت وزني

امتياز مناقصهگر
بر مبناي 1-111

امتياز وزني

2
1

تجربه در زمينه انجام كار مشابه
تجربه در زمينه انجام كار غير مشابه

1/81
1/11

81
41

69
28

نتيجه

تجربيات ويژه

1

-

62

جدول  .4آموزش و انتقال فناوري
رديف

معيارهاي فرعي آموزش و انتقال فناوري

اهميت وزني

امتياز مناقصهگر
بر مبناي 1-111

امتياز وزني

2

برگزاري گارگاههاي آموزشي براي كاركنان مناقصهگزار

1/12

71

27/2

1

تهيه مستندات آموزش براي كاركنان مناقصهگزار

1/22

61

4

3

خدمات اطالع رساني

1/12

72

3/72

9

خدمات انفورماتيك

1/12

61

3

2

تجربه آموزش

1/21

72

7/2

6

پيشنهاد انتقال فناوري

1/91

61

19

نتيجه

آموزش و انتقال فناوري

1

-

64/55

جدول .5بومي بودن مناقصهگر
رديف

معيارهاي فرعي بومي بودن مناقصهگر

اهميت وزني

نتيجه

بومي بودن مناقصهگر

2

امتياز مناقصهگر
بر مبناي 1-111
211

امتياز وزني
211

ستون اول این جداول ،پس از ردیف ،به شرح معيارهاي فرعيي هير یيك از معيارهياي اصيلي ارزیيابي فنيي
مي پردازد .در ستون بعد ،اهميت وزني هر یك از این معيارها وجود دارد كه طبق قواعيد مييبایسيت در ميدارک
درخواست پيشنهاد مناقصه از سوي مناقصه گزار مشخص گردد .ستون بعد ،امتياز مناقصهگر ميباشيد .یعنيي در
خصوص هر یك از این معيارهاي فرعي مناقصهگر چه امتيازي بين  1تا  211در ازاي هر معيار كسب ميكند .در
پایان این مرحله امتياز وزني هریك از معيارهاي اصلي مشخص مي شيود و بيا قيرار دادن آنهيا در جيدول ذیيل،
برآوردي از امتياز فني مناقصهگر بدست ميآید.
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جدول  .6ارزيابي فني
امتياز مناقصهگر

رديف

معيارهاي ارزيابي فني

اهميت وزني

2
1

روش شناسي  /متدولوژي
كاركنان كليدي موثر

1/31
1/91

66/2
86/72

بر مبناي جداول 1-5

امتياز وزني
24/42
39/7

3

تجربيات ویژه

1/11

81

26/9

9

آموزش و انتقال فناوري

1/12

69/72

3/19

6

بومي بودن مناقصهگر

1/12

211

2

نتيجه

ارزيابي فني

1

-

57/3

پس از برآورد امتياز فني  ،براساس اطالعات مناقصه قيمت كف و سقف استخراج و تابع احتمال برد طراحي
گردید .براساس امتياز ارزیابي فني برآورده شده و سایر اطالعات موجود از مناقصه ،پارامترهاي توزیع احتمال

برد مناقصه محاسبه و توزیع احتمال برد با شرط    1مطابق ذیل استخراج شد.

جدول  .5پارامترهاي توزيع احتمال برد (ارقام پولي ميليون ريال)
فرمول محاسبه

مقدار

پارامتر

تعيين شده توسط مناقصهگزار

1/4

I

تعيين شده توسط مناقصهگزار

61

t Min

تعيين شده توسط مناقصهگزار

211

t Max

سپرده مشاركت در مناقصه معادل ( 42/111/111ریال) تقسيم بر1/12

2411

TMin

21261

TMax

2411

LMin

24111

LMax

9436/3

L

محاسبه شده براساس فرمول معادله قيمت تراز شده با قراردادن

 t Minو LMax
محاسبه شده براساس فرمول معادله قيمت تراز شده با قراردادن  TMinو t Max
در آن فرمول
براساس فرمول LMax  (1  i )t Max  LMin

( LMax  LMin ) 2
12

 L2 

L 1900
)
4936

111

(

f ( L)  e
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براساس ارزیابي نظرات تصميم گيرندگان سازمان ،ميزان تمایل براي برنده شدن در مناقصه در حدود %21
ارزیابي شد .با توجه به این ميزان تمایل ،قيمت نرماالیز شده ) (Lو قيمت پيشنهادي ) (Tاز مدل بدست آمد كه
عبارت بودند از :
L=2317
T=9332
با در نظر گرفتن هزینه برآوردي براي اجراي پروژه معادل  3311ميليون ریال ،نرخ حاشيه سود  %32و ميزان
نرماالیز شده آن  %61خواهد بود كه این اعداد از نرم صنعت باالتر است:
  1.6
Lripi

4335
 1.31
3300





Tripi
cripi

X ripi 

براین اساس ادامه محاسبات براساس نرخ حاشيه سود و تابع توزیع احتمال آن با فرض اینكه نرخ حاشيه سود

نرماالیز شده در حدود  %92باشد   1.45
 Lripiبه اجرا درآمد.
Tripi  3895



 0.557

 1.18

Tripi
3300



Tripi
cripi

X ripi 



  1.45
Lripi

  0.57
LMin



TMin 1900

 0.57
cripi
3300

X Min 

  5.78
LMax



TMin 12160

 3.7
cripi
3300

X Min 

L0.57
)
1.5

(

f ( L  1.45)  e







 L LMin


  L

f ( L)  e

براین اساس قيمت پيشنهادي  3842ميليون ریال و احتمال برد  1/227شد.
پس از ارائه پيشنهاد مالي و فني در مهلت مقرر ،مرحله ارزیابي پيشنهادات توسط مناقصهگزار فرا رسيد .پس
از انجام مرحله ارزیابي فني از ميان  21مناقصهگر حاضر در مناقصه فقط شش مناقصهگر موفق به اخذ امتيازات
الزم و ورود به مرحله دوم شدند كه ميزان امتياز آنها مطابق با جدول ذیل بود .همچنين مقرر شد سه روز دیگر
پاكات مالي باز شود.
اطالعات این جدول نشان داد كه امتياز فني بدست آمده براي پژوهشگاه صنعت نفت در مقایسه با ميزان
برآوردي آن به اندازه  9/3اختالف دارد .با قرار دادن مقدار واقعي امتياز كيفي و حداقل و حداكثر آن در
محاسبات نتایج به صورت ذیل تغيير كرد.
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جدول  .6ميزان امتيازفني مناقصهگران راه يافته به مرحله دوم
مناقصهگر

امتياز

 ACSاستراليا

41

 Hycalكانادا

64

 Penterraهلند

72

 Reslabنروژ

82

 Corexاسكاتلند

86

پژوهشگاه صنعت نفت

72

در نهایت قيمت  3711ميليون ریال با احتمال برد  1/23در پاكت مالي درج و تحویل مناقصهگزار شد .پس از باز
كردن پاكات مالي توسط مناقصه گزار و نرماالیز كردن آنها براساس امتيازات فني ،پژوهشگاه صنعت نفت با
پذیرش ریسك منطقي براي قيمت پيشنهادي  12خود برنده این مناقصه شد.
  0.626
LMin
  5.13
LMax

Tripi  3700



 1.123

Tripi
3300



Tripi
cripi

X ripi 



  1.45
Lripi

 -2-4اعتبارسنجي مدل قيمت گذاري توسعه يافته
به منظور اعتبار سنجي مدل قيمت گذاري توسعه یافته و بررسي نتایج حاصل از قيمت گذاري با استفاده از
این مدل ،چهار مورد مناقصه كه در گذشته به اجرا درآمده بود و نتایج آنها نيز مشخص بود انتخاب و براساس
فرآیند مدل توسعه یافته مورد بررسي و قيمت گذاري قرار گرفت.
برا ي اعتبار سنجي و بررسي اعتبار مدل توسعه یافته ،خروجي مدل بر اساس سه حالت اطالعات كامالً
برآوردي ،اطالعات برآوردي -واقعي و اطالعات واقعي به شرح ذیل مورد مقایسه قرار گرفت .مطابق مطالعه
موردي به اجرا گذاشته شده در بخش مطالعه موردي ،بر اساس دادهها و اطالعات اوليه مناقصه ،موارد مورد نياز
محاسبه و برآورد گردید و بر اساس آنها تابع احتمال برد () )f(Lتعریف گردید .سپس با در نظر گرفتن یك
احتمال برد معين مثالً  %21قيمت تراز شده ( ،)Lقيمت پيشنهادي ()Tبدست آمد .سپس حاشيه سود و حاشيه
سود تراز شده محاسبه و با نرمهاي موجود در حيطه كسب و كار مقایسه گردید و با فرض اینكه نرخ حاشيه سود

نرماالیز شده در حدود  %21باشد ( ) L  1.50قيمت پيشنهادي ()Tمحاسبه شد.

در مرحله دوم پس از مشخص شدن امتياز كيفي مناقصهگران بر اساس امتياز فني بدست آمده و حداقل و
حداكثر امتياز مناقصهگران مدل مرحله اول تعدیل و قيمت تراز شده ( )Lو قيمت پيشنهادي ( )Tبراي نرخ
حاشيه سود نرماالیز شده در حدود  %21محاسبه گردید .طبيعتاً قيمتهاي مرحله دوم كه مبتني بر امتيازات
فني واقعي و دامنه واقعي تغييرات امتيازات فني است اعتبار و صحت بيشتري دارد.
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در مرحله سوم پس از برگزاري مناقصه و مشخص شدن قيمت هر یك از رقباء ( )Tبر اساس حداقل و
حداكثر قيمت نرماالیز شده ( ) Lmin ، Lmaxمدل بدست آمده در مرحله دوم بازهم تعدیل شده و قيمتي كه نرخ
حاشيه سود نرماالیز شده آن در حدود  %21باشد مشخص ميگردد.
بر این اساس قيمت بدست آمده در مرحله سوم با قيمت بدست آمده در مرحله دوم در حدود   5درصد
(بر مبناي فرمول ذیل) اختالف دارد .بنابراین ميزان دقت سيستم قيمت گذاري در حدود  42درصد ميباشد.
الزم به ذكر است كه این ميزان بسته به سطح خبرگي افراد مشاركت كننده در تعيين پارامترهاي مدل ميتواند
به شدت كاهش یابد.
L3  L2
 5
L3

در واقع این مدل در مرحله دوم با دقت  % 42قيمت را براي یك احتمال برد مشخص و یا احتمال برد را
براي یك قيمت مشخص ارائه ميكند .جدول ذیل خالصه اي از اطالعات و نتایج پنج مورد مناقصه كه براي اعتبار
سنجي مدل مورد استفاده قرار گرفته است را به طور مختصر نشان ميدهد.
جدول  .7خالصه اطالعات و نتايج پنج مناقصه مورد استفاده براي اعتبارسنجي مدل
مناقصه 1

اطالعات
ضریب تاثير فني مناقصه

مناقصه 2

مناقصه 3

مناقصه 4

مناقصه 5

1/9
1/3
1/4
1/8
1/8
212،111،11
 1/12قيمت
14،127،221 71،211،111 41،111،111
1
پایه

ميزان وثيقه اوليه
حداقل و حداكثر امتياز فني
(ریال)  TMinقيمت پایه مناقصه ارائه شده از سوي مناقصهگزار
(ریال)  TMaxسقف قيمت ارائه شده از سوي مناقصهگزار
بهاي تمام شده پژوهشگاه براساس عوامل قيمت تعيين شده از سوي
مناقصهگزار (ریال)

211-61
611،111،11
1

211-71

211-61

211-61

211-61

-

-

-

-

-

-

-

-

3،911،111،
111

7،111،111،1 1،411،111،1 3،621،111،1 3،811،111،1 881،111،11
11
11
11
11
1

امتياز فني برآوردي براساس معيارها و شيوه امتيازدهي مناقصهگزار

74

82

77

71

73

ميزان تمایل پژوهشگاه براي برنده شدن مناقصه

%21

%31

%31

%21

%32

TMin

(ميليون ریال)

611

2811

2921

281

1211

LMin

(ميليون ریال)

611

2811

2921

281

1211

TMax

(ميليون ریال)

3911

4229

4181

26111

28711

( LMaxميليون ریال)

2111

21192

29211

28914

12892

L

2171/27

1427

3767

2296

2289
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مناقصه 1

اطالعات

مناقصه 2

مناقصه 3

مناقصه 4

مناقصه 5

امتياز فني واقعي

71/7

71

81

61

69

حداقل و حداكثر امتياز فني تعدیل شده

64/8 - 82/7

71-41

72-41

61-82

41-69

قيمت پيشنهادي در مرحله اول (ميليون ریال)

2311

9711

9721

3811

21211

قيمت پيشنهادي در مرحله دوم (ميليون ریال)

2211

9211

2171

3672

4721

قيمت بدست آمده پس از مناقصه (ميليون ریال)

2111

3811

2121

3982

8411

نرماالیز شده قيمت پيشنهادي در مرحله اول (ميليون ریال)

2977

2391

2441

9298

22311

نرماالیز شده قيمت پيشنهادي در مرحله دوم (ميليون ریال)

2936

2183

6121

9276

22341

نرماالیز شده قيمت بدست آمده پس از مناقصه (ميليون ریال)

2316

9846

6116

3461

21911

L3  L2
محاسبه شاخص انحراف
L3

- 1/14

- 1/17

-1/119

- 1/12

-1/142

 -5نتيجهگيري و بحث
موضوع قيمتگذاري مناقصهاي را ميتوان از دو دیدگاه مناقصهگزار و دیدگاه مناقصهگر مورد بررسي و
تجزیه و تحليل قرار داد .مهمترین مزیت مدل توسعه یافته در این تحقيق آن است كه موضوع را از دیدگاه
مناقصهگزار مورد توجه قرار داده است.
مدلهایي قيمتگذاري مناقصها ي اغلب در هر نقطه قيمتي احتمال برد در مناقصه را تعيين ميكنند اما
یكي از نقاط ضعف آنها در نظر نگرفتن هزینه اجراي پروژه در محاسبات ميباشد .در مدل توسعه یافته در این
مطالعه این نقيصه از طریق تعریف یك متغير جدید و جایگزیني آن در تابع احتمال برد برطرف شده است كه به
مناقصه گران احتمال برد را با در نظر گرفتن ميزان بهاي تمام شده و حاشيه سود ارائه مينماید .مهمترین مزیت
محاسبه حاشيه سود این است كه با توجه به اینكه معموال در حوزههاي مختلف كسب و كار براساس شرایط و
ویژگيهاي آن ،یك محدوده خاصي براي حاشيه سود وجود دارد ،ميتوان نرخ حاشيه سود بدست آمده از مدل
را با نرخ حاشيه سود آن حوزه مقایسه و بگونه اي اعتبار قيمت پيشنهادي در مناقصه را بررسي نمود.
این مدل به مناقصهگران اجازه ميدهد تا استراتژي مناقصه اي خود را بر مبناي دانش و اطالعاتي كه در حال
حاضر در خصوص مناقصهگ زار ،رقباء و وضعيت خود در دسترس دارند تدوین نمایند .یكي از پيشنيازهاي
بكارگيري و اجراي این مدل در سازمان ،ایجاد و استقرار روشي نظامند براي مستندسازي تجربيات و دانش
ضمني بدست آمده از حضور در مناقصات قبلي است كه هدف از آن استخراج دانش ضمني ،سازماندهي،
ذخيره سازي و استفاده از آنها به منظور پشتيباني از تصميمات استراتژیك در سایر مناقصات است.
از مهمترین ویژگيهاي این مدل این است كه مبناي قيمتگذاري مناقصهاي فقط مالحظات تكنيكي ،قيمت
و یا سود نميباشد بلكه عوامل غير قيمتي دیگري مانند ریسك پذیري افراد مسائل استراتژیك ،مسائل بازار،
مسائل مالي ،مسائل قانوني و زیست محيطي و ...را نيز در تعيين قيمت در نظر ميگيرد.
سایر ویژگيهاي مدل عبارتند از :
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 روشن و مشخص بودن معيار تصميمگيري )(Specific

 فراهم نمودن قابليت سنجش و اندازه گيري
 قابل حصول نمودن اهداف و انتظارات )(Attainable
 معطوف به نتيجه و فرایند بودن نظام تعيين قيمت (Result-process
)(Measurability

)Oriented

 معطوف به زمان بودن فرآیند
با قيمتگذاري براساس مدل فوق یك مناقصهگر قادر به دستيابي به چهار هدف اساسي ذیل خواهد بود:
 )2معتبر سازي تصميمات
 )1ارزیابي مطلوبيت برد مناقصه بصورت واقعي
 )3تنظيم دقيق اهداف حضور در مناقصه
 )9قرار گرفتن در نقطهاي متعادل از نظر ریسك
)(Time-related
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