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ریزی آرمانی جهت برآورد مناسب بکارگیری مدل های برنامه 

 هزینه های خدمات در برگزاری مناقصات
 

 2سمیه خوارزمی، *5مجید زارع زاده

 اداره کل استاندارد استان هرمزگان-بلوار امام حسین-بندرعباس 5

 مدرسه فرزانگان بندرعباس-کوی گمرک-بلوار مادر-بندرعباس 2

 

اجرایی همواره مناسب ترین قیمت و با کیفیت ترین فرایند در برگزاری مناقصات در دستگاه های : چکیده

مد نظر می باشد. به منظور برگزاری مناقصه یکی از الزامات مهم برآورد هزینه های فعالیت و یا خدمت مورد 

نظر است که راهنمایی برای اعضای کمیسیون معامالت و مناقصات است تا بدین روش بتوانند دیدگاه بهتری 

سی پیشنهادات ارائه شده داشته باشند. در این بین برآورد هزینه فعالیت های عمرانی به دلیل نسبت به برر

ماهیت ابزاری و سخت افزاری خود و بکارگیری ریزمترها و فهرست بها، کمی آسانتر بوده و ابهام کمتری 

لت پارامترهای دارد. این امر در مورد فعالیت های خدماتی و تصدیگری مشکل تر است، زیرا در این حا

بیشتری وارد شده و سری های زمانی نیز تاثیرگزار می باشند. حال در صورتیکه این فرایند خدماتی چند 

منظوره باشد، تحلیل آن نیز به مراتب سخت تر است و بکارگیری روش های برنامه ریزی خطی و استفاده از 

قانون مدیریت خدمات کشوری و  56س ماده بر اسا ،نرم افزار های مرتبط ضروری می باشد. در این تحقیق

روش های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، فعالیت های مورد نظر پایش و تحلیل شد و به کمک روش های 

برنامه ریزی خطی برآورد مناسبی برای قیمت گذاری آنها اتخاذ شد. با توجه به چند منظوره بودن فعالیت، 

شنهاد متفاوت بود که در این بین بهینه ترین برآوردها مد نظر قرار جواب برنامه رایانه ای دارای چند پی

  گرفت و از آنها در ارزیابی قیمت های پیشنهادی مناقصه گذاران استفاده شد.    

 ، مناقصه، برآورد قیمت، بهینه سازی،آرمانی برنامه ریزیکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه 1

شفاف سازی فرایند معامالت دولتی، اعم از مناقصه و یا مزای ده،   یکی از مهمترین پارامترهایی که می تواند باعث

شود و تصمیم گیری را برای اعضای کمیسیون معامالت تسهیل نماید، آنالیز مناسب و با رویکرد مبنی بر واقعیت 

انی فرایند مورد بررسی است. عموما فرایندهای قابل واگذاری در دستگاه های اجرایی به دو بخش پروژه های عمر

عمرانی بر مبنای نقش ه  و فعالیت های تصدیگری خدماتی تقسیم بندی می شوند. تحلیل هزینه های پروژه های 

، فهرست بها و ضرایب تعدیل مناطق و ...صورت می پذیرد و دارای روی ه ای ثاب ت اس ت و ت دوین آن     های طرح

به علت خاصیت شناور این نوع فرایندها و نوع کیفیت آنها، همواره چ الش   امور خدماتیمی باشد. اما در ساده تر 

هایی وجود دارد. در برخی موارد و به منظ ور ک اهش هزین ه و زم ان، م دیریت یکپارچ ه و یکس ان، درون ی ک         
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ه یک شرکت یا فرد حقیق ی واگ ذار م ی    بمجموعه اداری، چندین خدمات متفاوت مشابه در یک فرایند مناقصه 

در این حالت مساله کمی مشکل تر می شود و پارامترهایی که برنده معامل ه را مش خص م ی نماین د و ب ر       شود.

روی قیمت نهایی تاثیرگذار است دارای وزن های آماری متفاوت می باشند. در این زم ان ممک ن اس ت چن دین     

در این حالت نکت ه مه م ب رآورد    پیشنهاد متفاوت با قیمت های نهایی یکسان و یا نزدیک به یکدیگر ارائه گردد. 

قیمت هایی است که کمترین و مناسب ترین هزینه را برای دستگاه اجرایی داشته باشد و سازمان کمترین هزینه 

آرمانی و به کمک نرم افزارهای م رتبط اینگون ه    کمک برنامه ریزی. بدین منظور می توان به ]5[ل گرددمرا متح

ی آرمانی در عین داشتن انعطاف پذیری برنامه ریزی خطی، اهداف متض ادی را  مسائل را تسهیل نمود. برنامه ریز

در این  .]9[شامل می شود و با توجه به اولویتهای اهداف از نگاه تصمیم گیرندگان جواب بهینه را ارائه می نماید

لت ی عمران ی و   تحقیق که در اداره کل استاندارد استان هرمزگان و بر پای ه چن دین دوره برگ زاری مع امالت دو    

سعی بر این بوده که روشی مناسب و مدون استقرار یافت ه و پ س    گزار شده، تهیه و تدوین شده است،خدماتی بر

از پایش و رفع ایرادهای احتمالی موجود، انتخاب و هرساله نیز بهبود یابد و نکات مبهم و چالش برانگیز آن رف ع  

 شوند.  

 

 روش کار 2

دارای چند هدف و چندین پارامتر ورودی است، ی ک ت ابع ه دف م دل      تصدیگری کهبه فرایند خدماتی با توجه 

سازی شد. هدف های گوناگون به ترتیب اولویت و اهمیت موضوع تعریف شد. در فرایند تصدیگری ام ور مرب وط   

 بخش متفاوت دسته بندی شد که عبارتند از: رات و واردات چهاربه حوزه صاد

   پذیرش و بررسی اسناد گمرکی، .5

 بررسی نمونه های دریافتی و مطابقت آنها با اسناد ارائه شده، .2

بررسی اسناد گواهی نامه های بازرسی صادر شده توس ط ش رکت ه ای بازرس ی ب رای محمول ه ه ای         .9

 ،وارداتی

 بازدید از مراکز تولیدی و نمونه بردای، .8

در ابتدا، کمیسیون معامالت، به منظور شفاف نمودن فرایند و سهولت تص میم  به منظور برون سپاری این فرایند 

قانون مدیریت خدمات کشوری و بودجه ریزی بر مبنای عملک رد، اق دام ب ه     56گیری و همچنین بر اساس ماده 
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. بدین منظور به کم ک تحلی ل هزین ه و قیم ت س ال      ]2و5[برآورد قیمت تمام شده خدمات قابل واگذاری نمود

بدست آورده شد. با  ژی و... برآوردی از قیمت تمام شده خدماتی گذشته، توزیع پرسشنامه، برآورد مصارف انرها

توجه به اینکه فرایند شامل چهار فعالیت متفاوت با درجات اهمیت مختلف ب ود، ب ر اس اس اهمی ت ه ر ی ک از       

 ل زیر ارائه شد:فرایندها به آنها ضریب وزن آماری داده شد و رابطه ریاضی آنها به شک

(5.2  )  

                                                          

           ∑         

 

   

       

  مقدار تعداد  تخمینی برآورد شده   

افزایش کیفیت خدمات و ایجاد اشتغال پایدار در هدف از واگذاری این فرایند کاهش هزینه های دستگاه اجرایی، 

( مشاهده می شود، ارائه پیشنهادهای مختلف می 5.2امور مرتبط با تصدیگری می باشد. همانطور که در رابطه )

تواند منجر به بدست آوردن قیمت نهایی که نزدیک به قیمت برآوردی می باشد، شود. آرمان های مورد نظر در 

اسب بخش خصوصی، کاهش حداکثری هزینه های جاری دستگاه اجرایی، افزایش کیفیت این تخمین، سود من

خدمات با ایجاد محدودیت بر حداقل اقالم، پرسنل و تجهیزات مورد نیاز جهت بهبود کیفیت است که شروط 

% رواداری در تخمین قیمت های 50. بر اساس روش اجرایی موجود تا ]1و8و9[مهم برنامه مرتبط می باشند

نرم افزار   Solverریزی خطی آرمانی، و توسط برنامه برنامه ند. بر این اساس به کمکارائه شده قابل قبول بود

Excel  نمودارهای مختلف با دو هدف کاهش هزینه های جاری، و افزایش بهینه خدمات اجرا و جواب های

 بدست آمد. 5شکل  درمختلف 

 
 excelبرنامه  solverماجول  : برآورد انجام شده توسط5شکل
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در انجام این امر محدودیت هایی وجود داشت، که با توجه به تجربه برنامه انجام شده در سال های گذشته و 

 . ]1[بدست آمد 2بررسی مستندات و انجام مصاحبه همانند شکل 

 .نتایج  3

این د ب ه س مت    وق دادن فربا توجه به نتایج بدست آمده و نمودارهای ترسیمی، قیمت های متفاوتی که باعث س

ارائه شدند. بر این اساس بس یاری از آرم ان ه ای     5آرمان های مد نظر بو، نتایج تحلیل و به شکل زیر در جدول 

میزان کاهش هزین ه ه ای ج اری حاص ل از      5مد نظر، به ویژه در کاهش هزینه های جاری، محقق شد. جدول 

 واگذاری فرایند را نشان می دهد.

 کاهش هزینه ها در حوزه جاری: میزان 5جدول

 میزان کاهش تحقق یافته میزان آرمان مورد نظردر کاهش  هدف مورد نظر برای کاهش

 9420000000 8100000000 هزینه های جاری

 %8 %1 کاهش مصرف سوخت خودرو

 %9 %9 مصرف انرژی 

 %2 %50 مصرف کاغذ

 %59 %51 مدت زمان ارائه خدمت
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 شده و حداقل های مورد نیاز به منظور بهبود فعالیت ایجاد : محدودیت های2شکل 

 

بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته از مراجعان، کیفیت خدمات پس از وگ ذاری اف زایش محسوس ی داش ته     

است. در بخش دیگری از این تحقیق علل عدم تحقق کامل آرمان های مورد نظر پایش شد و نت ایج زی ر بدس ت    

 آمد:

 ی کلیه عوامل انسانی دستگاه اجرایی دخیل در فرایند،الف( عدم همراه

 ب( نبود فرهنگ پذیرش استقرار بخش خصوصی،

 ج( کاهش واردات و تغییر نوع محموله های وارداتی،

 د( رکود اقتصادی،

با توجه به تحقیق صورت گرفته و موارد مورد بررسی می توان گفت برنامه ریزی خط ی چن د پ ارامتری آرم انی     

 سب جهت برآورد هزینه های دستگاه های اجرایی و بهبود کیفیت خدمات می باشد.         روشی منا

 مرجع ها 

 5942قانون مدیریت خدمات کشوری  .5

 برنامه پنجم توسعه کشور .2

 تحقیق در عملیات)رشته حسابداری و مدیریت(، تالیف و ترجمه دکتر عادل آذر،دانشگاه پیام نور .9
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project(Master's dissertation)(2010) 
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