سازمان مناقصات
Estimation Dep.

سيروس يحيي پور PMP

چرا در مناقصه شركت مي كنيم
 ورود پروژه جديد به شركت
 تربيت تيم حرفه اي براورد
 تدوين فرايندهاي مكتوب براورد
 تجميع دانش براورد
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مديريت سازمان مناقصات
 براورد هاي زمان ،هزينه و منابع بايد بصورت مداوم بروزآوري شود.
 الزم است كه اطالعات براوردهاي زمان ،هزينه و منابع پروژه ها در قالب رويه
هاي سازماني و فرآيندهاي انجام براورد مشخص و مدون گردد.
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دارايي هاي فرايندي سازمان
 هر سازماني به مجموعه اي از متدولوژي ها ،فرآيندها ،رويه ها و
نمونه فرم ها ،براي مديريت براورد زمان ،هزينه و منابع نياز دارد.
 مديريت براوردها به فرآيندها و راهكارهاي مدون سازمان وابسته
است.
 دانش مدون ،فرايندهاي براورد را استاندارد مي كند ،و تاييد يا
تصويب براورد را براي مديريت ارشد تسهيل مي نمايد.
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نمونه فايل آناليز براورد
شرح کار  :لوله کشی روزمینی نصب و جوشکاری در محدوده واحدهای پاالیشگاهی کربن استیل (اتصاالت
جوشی) با ضخامت کوچکتر یا مساوی 0.375اینچ و قطر  10اینچ
واحد
شرح
ردیف
نیروي انساني ()%73.47
نفر ساعت
 - 18020101 1استاد کار لوله کشی
نفر ساعت
 - 18020301 2جوشکار درجه یک کربن استیل( تک زن)
نفر ساعت
 - 18020701 3جوشکار ارگون
نفر ساعت
 - 18030901 4کمک برشکار جوشکار و گوژکار
نفر ساعت
 - 18010301 5ریگر
نفر ساعت
 - 18020201 6نصاب درجه یک لوله کشی ( اتصاالت جوشی)
نفر ساعت
 - 18020203 7کمک نصاب لوله کشی ( اتصاالت جوشی)
نفر ساعت
 - 18020302 8جوشکار درجه دو کربن استیل
نفر ساعت
 - 18030801 9برشکار و سنگ زن لوله کشی و تجهیزات
نفر ساعت
 - 18040601 10کارگر نیمه فنی کارهای مکانیکی

واحد  :سر جوش

شماره آیتم 580301107 :

فهرست بهاي نصب پاالیشگاه
های نفت و گاز 95

فصل (03لوله کشی روزمینی)

مقدار

بهاي واحد

ضریب

2.51814
3.9231
0.4359
4.359
1.33875
5.355
5.355
1.8207
5.355
5.355

138,481
155,453
195,128
55,963
70,287
111,725
61,370
85,585
58,034
58,362

1.1430
1.2050
1.1740
1.2710
1.2330
1.2710
1.2520
1.1910
1.2550
1.2540
جمع نیروي
انساني

398,581
734,878
99,856
310,051
116,021
760,423
411,453
185,587
390,019
391,911
3,798,781

ماشین آالت ()%26.53
دستگاه ساعت

0.4359

80,457

1.0550

37,000

1.33875

597,012

1.0550

843,209

5.69025

81,851

1.0550

491,369

1

 - 26020201دستگاه جوش (آرگون)

2

 - 24010304جرثقیل خودرو چرخ الستیکی حدود  30تن با راننده

دستگاه ساعت

3

 - 26020503موتور جوش دیزلی  400آمپر

دستگاه ساعت

جمع واحد کار (فهرست بها):

4,796,340

جمع ماشین
آالت

1,371,578

جمع واحد کار
(آنالیز):

5,170,358

مقایسه آنالیز
نسبت به
فهرست بها:
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بهاي کل

7.80%

متره و براورد
متره:
 متره عبارت است از محاسبه و اندازه گيري مقدار مصالح مورد نياز
براي اجراي يك پروژه  ،يا محاسبه مقدار مصالحي كه در پروژه به
كار رفته و مصرف شده است.
براورد:
 اگر ميزان منابع و زمان الزم بر اساس واحد ها كه در قسمت متره
بدست آمده است ،قيمت گذاري گردد ،براورد قيمت پروژه ناميده
مي شود.

 براورد قيمت ،فرآيندي مداوم و پويا است .براورد قبل از اجراي
پروژه براي مشخص كردن بودجه پروژه و در حين اجرا يا پايان
پروژه براي مشخص كردن قيمت تمام شده ،صورت مي گيرد.

براورد
 براورد در فاز پيش از پروژه قرار دارد و هرچند به لحاظ سطح تالش،
جز كوچكي از حيات پروژه محسوب مي شود ،اما بخش كليدي و مهم

در اجراي موفق پروژه است.
 شركت هاي پروژه محور براي حذف نشدن از بازار ،گسترش ساختار
سازماني و يا از دست ندادن متخصصان خود نياز به پروژه هاي جديد
دارند

 بدون براورد خوب و قيمتي كه هم قابل اجرا باشد و هم قابليت برنده
شدن در مناقصه را داشته باشد پروژه اي در كار نخواهد بود و براي
اين كه پروژه اي باشد ،بايد در مناقصه برنده شد.

مراحل براورد

آمادگي براي براورد:
 براي آمادگي ،در درجه نخست بايد رويكرد  Approachبراورد تدوين گردد كه شامل
شناسايي فعاليت ها ،موانع و فرض ها ،تعيين تكنيك هاي براورد ،تكميل تيم براورد و
 ...است.
انجام براورد:
 در اين مرحله منابع  ،مدت و هزينه هاي انجام پروژه براورد مي شوند.
مديريت براورد:
 وقتي كار پروژه آغاز گرديد .مديريت براورد بر اساس كنترل تغييرات ،دقيق تر شدن
پيش بيني ها و مقايسه واقعيت با خطوط مبناي منابع ،زمان و هزينه ،شروع خواهد
شد.
بهبود براورد:
 با پيشرفت پروژه و دقيق تر شدن مدل ها بر پايه مقادير واقعي وتكميل چك ليست
ها ،بهبود را مي توان در دو سطح براورد و پروژه اعمال كرد .شكل زير هم پوشاني
مراحل براورد و چرخه حيات پروژه را نشان مي دهد .براي مثال براورد در فاز شروع
پروژه ،مي تواند معياري تلقي شود ،كه پروژه ادامه يابد يا تحليل هزينه و فايده انجام
شود.

مراحل براورد
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براورد
براورد منابع فعاليت:
 تخمين منابع الزم با توجه به نوع و كميت مواد ،افراد و تجهيزات براي
اجراي فعاليت است.
براورد مدت زمان فعاليت:
 تعيين تعداد دوره هاي كاري مورد نياز  ،براي تكميل فعاليت هايي كه
منابع آن ها براورد شده است.
براورد هزينه ها:
 فرآيند تعيين تقريبي منابع مالي الزم براي تكميل فعاليت هاي پروژه
است.

رويكرد براورد
 روش هاي متعددي براي آمادگي ،اجرا و اختتام براورد وجود دارد
كه هر يك مزايا و معايب خود را دارد.
 انتخاب روش براورد يكي از مهمترين تصميم هايي است كه به
حجم مناقصه ،دقت اسناد ،زمان براورد ،و تجربه اعضاي تيم
براورد بستگي دارد.
 متخصصان براورد الزم است كه ابتدا رويكرد Approach
مناسب براورد را انتخاب كنند.
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دقت براورد
 براورد پروژه فرآيندي پيوسته و دائمي است و بايد با ايجاد ساختار
مناسب در تمام طول حيات پروژه ادامه يابد.
 تمام براورد ها با فرض ،عدم قطعيت و ريسك همراه هستند .در
ابتداي كار سطح اطمينان براورد پايين است .با تكميل اطالعات در
طول حيات پروژه ،براورد بطور مستمر پااليش و به تدريج دقيق تر
مي شود.
 پروژه ها در اوايل حيات به اطالعات محدودي دسترسي دارند كه
به كاهش اطمينان و دقت براورد مي انجامد .با ارتقا برنامه ريزي،
دقيق شدن ساختار شكست كار و دسترسي به اطالعات بيشتر در
خصوص الزام ها و فعاليت هاي پروژه ،دقت و اطمينان باالتر مي
رود .به عنوان مثال اگر براوردي در ابتدا با  %20تقريب روبرو
باشد ،در حين اجرا اين تقريب مي تواند كوچكتر شود و به %5
برسد.

Progress Elaboration
پيشرفت پروژه

براورد خوب چند ويژگي دارد كه  PMIدر كتاب  Practice Standard for Project Estimatingبه نقل از The
 Theory and Practice of Cost Estimating for Major Acquisitionمستند كرده است.
شرح
ويژگي
شرح فعاليت ها،دستورالعمل هاي براورد ،فرضيه ها ،و ويژگيهاي فني و عملكردي اسناد ،شرايط و محدوديت
ها بايد براي براورد كننده ها به وضوح شناسايي شوند ،تا اطمينان حاصل شود كه آمادگي براي براورد خوب
شناخت شفاف فعاليت ها
وجود دارد.
براي تعريف نيازمندي هاي كار ،پارامتر ها و ديگر خصوصيات ،تمام اعضاي تيم براورد بايد در تصميم گيري
مشاركت در آماده سازي براورد
دخالت داشته باشند .ميزان دقت ،جامعيت و اعتماد پذيري داده ها بايد بصورت مستقل سنجيده شود.
جمع آوري داده هاي معتبر

از داده هاي پيشين پروژه هاي مرتبط ،براي تخمين هزينه هاي پروژه فعلي استفاده گردد.

با تكميل تر شدن براوردهاي هزينه و شناخته تر شدن محدوده پروژه ،بايد از ساختار شكست كار تفصيلي
ساختار استاندارد براي براورد استفاده شود و اين ساختار به مرور اصالح گردد .ساختار شكست كار اين اين اطمينان را مي دهد كه هيچ
بخشي از براورد ناديده گرفته نخواهد شد و مقايسه با ساير پروژه هاي مشابه آسانتر مي شود.
عدم قطعيت ها شناسايي و برنامه هاي احتياطي در نظر گرفته شود تا بدين ترتيب اثرات هزينه ريسك هاي
در نظر گرفتن عدم قطعيت ها
شناخته شده در بودجه لحاظ گردد و اندوخته اي براي ريسك هاي شناسايي نشده در نظر گرفته شود.
براورد كننده بايد اطمينان يابد كه تغييرات اقتصادي نظير تورم به درستي و بصورت واقعي در نظر گرفته مي
در نظر گرفتن تورم
شود.

تشخيص هزينه ها
بررسي مستقل براورد

همه هزينه هاي مربوط به كار بايد دربراورد لحاظ گردد و هر هزينه اي كه در نظر گرفته نمي شود بايد دليلي
شفاف براي آن وجود داشته باشد.
به منظور ايجاد اطمينان ،يك بررسي مستقل از براورد ضروري است .فردي كه بصورت مستقل براورد ها را
بررسي مي كند بايد براورد را تاييد ،اصالح و تصحيح نمايد تا از منطقي بودن ،جامعيت داشتن و يكپارچگي آن
اطمينان پيدا كند.

به منظور منعكس كردن تغييرات ايجاد شده در پروژه ،براوردها بايد بروز رساني شود .تغييراتي كه بر روي
تجديد نظر در براورد در
صورت تغيير در اركان پروژه هزينه ها اثر مي گذارند ممكن است بر تصميم هاي پروژه موثر باشند.

نقش هاي براورد
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آمادگي براي براورد
 )1برنامه ريزي
 در فرآيند آمادگي ،اولين گام ،برنامه ريزي انجام براورد است .در
اين برنامه ،منابع ،زمان و هزينه مورد نياز براي انجام براورد پيش
بيني مي شود ،به عالوه شناسايي ريسك ها و پاسخ به آن،
شناسايي ذي نفعان مهم ،نقاط Milestonesكنترل پيشرفت
براورد ،فرآيند بهبود براورد و  ...هم بايد مشخص شود.
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 )2رويکرد براورد
اسناد پروژه

آمادگي براي براورد

براي درك روشني از پروژه ،گردآوري تمام اطالعات الزم است تا محدوده پروژه مستند گردد.

محدوديت ها و فرض ها

شناسايي فرض ها و محدوديت هاي پروژه اين امکان را فراهم مي آورد كه شنناتت مناسن ي از
انعطاف پذيري الزام ها پديد آيد.

تکنيك هاي براورد

مدير براورد بايد با كمك و همفکري اعضاي تيم براورد ،تکنيك مناسب را با توجه بنه شنرايو و
كيفيت اسناد انتخاب كند.

اطالعات پروژه هاي ق لي

اطالعات پروژه هاي مشابه ،در همه تکنيك ها ،م نايي براي مقايسه هستند و درتکنينك هناي
آنالوگ عنصر اصلي تعيين قيمت محسوب مي شوند.

متخصصان

استفاده از دانش و تجربه متخصصان به دقت كار كمك مي كند و اطميننان تناطر از بنراورد را
افزايش مي دهد .متخصصان لزومي ندارد كه حتما عضو شركت باشند.
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نتايج آمادگي براورد
تدوين رويکرد  Approachبراورد
 سندي است كه چگونگي و رويكرد براورد ،شامل تكنيك هاي
مورد استفاده ،فرض ها ،محدوديت ها  ،هزينه ،منابع و مدت
فعاليت ها در آن مدون و مستند مي شود.
اطالعات و منابع براورد
 در انتهاي مرحله آمادگي ،ليست و حجم اطالعات و منابعي كه
در مرحله انجام براورد الزم هستند ،مشخص مي شود.
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انجام براورد

براوردها بصورت ذاتي تقري ي هستند و سطح اطمينان از براورد به تجربه تيم و
كيفيت اسناد پروژه بستگي دارد.
سند رويکرد براورد
سندي است كه رويکرد  Approachبراورد  ،در آن تدوين مي شود.
اطالعات و اسناد مناقصه يا پروژه
اگر اسناد مورد بررسي از دقت برتوردار باشند و شرح كاركامل تري داشته باشند،
امکان استفاده از تکنيك هاي دقيق فراهم تر مي شود.
براورد كننده ها
اگر پرسنل ارشد نظير مدير پروژه ،رئيس كارگاه ،مدير برنامه ريزي و  ...در فرآيند
براورد مشاركت داشته باشند ،از تعارض هاي زمان اجرا كم تواهد شد.
عوامل محيطي و دارايي هاي فرآيندي سازمان
هر سازماني در طول حيات و با شركت در مناقصه هاي متعدد  ،بتدريج ميزاني از بلوغ
و پختگي در براورد را بدست مي آورد .مهم ترين عامل ،مستند سازي براورد ها است.
هر چه روند مستند سازي در سازمان دقيقتر باشد  ،ان اشت تجربه كاملتر تواهد شد.
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تكنيك هاي متداول براورد
 متره احجام از پايين به باال Bottom-up Estimating

 توزيع منابع براي فعاليت هاي سطوح باالتر Parametric Estimating
 متره اقالم كلي پروژه يا روش باال به پايين Top – Down Estimating
 محاس ه احجام براساس درصد وزني اقالم اصلي با استفاده از تجارب ق لي
Analogous Estimating
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رابطه تكنيك هاي براورد و ساختار شكست كار
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قيمت گذاري احجام
در هر يك از روش هاي ذيل براي قيمت گذاري مي توان:
الف  :از فهرست بهاي شركت نفت يا سازمان برنامه و يا فهرست بهاي كارهاي تخصصي با
احتساب ضرايب الزم استفاده كرد.
ب  :از گروه هاي پيمانکاري كه مورد اعتماد نس ي هستند قيمت گرفته شود .به عنوان مثال
مي توان از چنين افرادي درتواست نمود كه فايل مربوط به ريز متره مناقصه را در زمينه
تخصصي قيمت گذاري كنند.
پ  :از بانك اطالعات قيمت شركت كه شامل قيمت هاي تحليل شده باشد استفاده كرد.
ت  :از تجارب مديران و مهندساني استفاده شود كه در زمان نزديك به مناقصه ،پروژه هاي نظير
را اجرا كرده اند.
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ث  :هزينه نيروي انساني و ماشين آالت كه در نمودار توزيع  Histogramوجود دارند ،بر اساس
قيمت هاي روز محاس ه گردد.

قيمت گذاري احجام
 در تمام براورد ها بهتر است از تكنيك سه نقطه اي يا  PERTبه جاي روش تك نقطه اي
استفاده شود .در اين صورت زماني كه براورد تا سطح صفر پروژه جمع زده شود .مقدار دقيق
تري از كل كار ،زمان و هزينه مورد نياز پروژه تعيين مي شود و امكان پيگيري تفصيلي و
كنترل سراسري پروژه در آينده فراهم مي گردد .در تكنيك سه نقطه اي با در نظر داشتن
مقادير خوش بينانه ،محتمل و بدبينانه درجه اي از شفافيت حاصل خواهد شد.
اغلب براورد كنندگان تمايل به خوش بيني داند و اين تكنيك مي تواند نگاه براوردكننده را
تعديل كند .تحليل تكنيك  PERTبراي بازنگري و تعديل از متوسط وزني سه مقدار استفاده
مي كند .فرمول  PERTبه صورت زير است:
E = (O + 4ML + P)/6
كه  Eمقدار براورد و  Oمقدار خوش بينانه و  MLمقدار محتمل و Pمقدار بدبينانه است.
در اين تكنيك فرض بر اين است كه پيش بيني ها با عدم قطعيت همراه هستند و از
آنجاييكه براورد كنندگان پروژه ممكن است كه خوشبينانه برآور كنند ،محاسبه با روش
 PERTمنجر به نتايج دقيق تري مي گردد.
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مدل هاي براورد
نوع

شرح

مدل موثر
هزينه

براورد با فرمولي كه متاثر از داده هاي پروژه پيشين و مشخصه هاي پروژه فعلي است

دلفي
تاريخي
سه نقطه
اي
سريهاي
توان
روش
استاندارد
اندازه گيري
نسبي
برنامه ريزي
غلطان

نوع تكنيك
پروژه هاي
پايين صنعت
مشابه پارامتري به
نفت
باال
•

تكنيكي از جمع آوري اطالعات متخصصان ،براي رسيدن به اجماع است

•

بكاربردن اطالعات پروژه هاي پيشين براي انجام براورد

•

تعيين يك بازه تقريبي از مدت زمان يا هزينه يك فعاليت يا كل پروژه

•

نوع تقويت شده تكنيك براورد نسبي است .فرض مي شود كه هزينه دو پروژه با ارزش
حاصل از افزايش ظرفيت ها با ضريبي معين مرتبط است
راهنمايي هايي مبني بر اينكه در بخش هاي مختلف ساخت و ساز چه چيزي بايد
اندازه گيري شود .راهنمايي هايي در قالب استاندارد براي محاسبه مقادير و كميت ها
ارائه مي كند

×
×
×
×

•

×

•

×

تكنيكي آماري كه براي روشهاي مختلف نمونه گيري بكار گرفته مي شود

•

×

تكنيكي كه از تفصيل فزاينده براي تعريف و باز تعريف مستمر براورد استفاده مي كند

•

×

بهبود براورد
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در چرخه حيات براورد ،بهبود مستمرفرآيند هاي براورد براي پروژه
جاري و آتي سازمان ضروري است.
بهبود ،فرايندي تكرار پذير در تمام حيات براورد است .در جريان
بهبود ،مدل ها  ،فرآيندها  ،آموخته ها و داده هاي تجربي براي
براورد دقيقتر تركيب مي شوند.
بهبود مي تواند در هر نقطه اي از چرخه حيات با گردآوري
داده ها ،تغيير فرآيند ها ،تغيير الگو ها يا ابزارها صورت گيرد.
سازماني بهبود پذير است كه پويا باشد .در چنين سازماني احتمال
دارد كه آموخته ها بر ابزارها ،تكنيكها و دارايي هاي فرآيندي
سازمان اثر بگذارد و آنها را ارتقا دهد.

نتيجه
 براورد پروژه ها
 تدوين و گردآوري دانش انجام براورد

 مهمتر از روشها و تکنيك هايي كه استفاده مي شود ،ايجاد روحيه
تيمي و درك واضح و روشن تمام اعضاي تيم براورد نس ت به ويژگيها و
مشخصات پروژه است .افراد ن ايد در شرايطي قرار بگيرند كه مج ور به
پذيرش مطال ي شوند كه با تخصص آنها مغايرت دارد و يا مج ور گردند
كه از اعالم نظر مستقل تويش پرهيز كنند.
 توافق حداكثري امري است كه فقو در طول فرآيند براورد يا پايان آن
ممکن تواهد شد و بايد از تواست رسيدن به توافق اج اري ،در ابتداي
كار مطلقاً پرهيز شود .در صورتيکه مدير مناس ي براي براورد پروژه
انتخاب گردد و اعضاي تيم براورد نيز تخصص كافي داشته باشند و
روحيه تيمي برجمع حاكم باشد و به درستي ره ري شوند ،قيمت براورد
پروژه احتماال مي تواند قيمتي مناسب و نزديك به واقع باشد.
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چك ليست براورد
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چك ليست براورد
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چك ليست براورد
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فرصت طلبي در مناقصه
 گاهي الزم مي شود كه پيمانكار با فرصت طلبي در مناقصه شركت
كند .در اين حالت ،هدف برنده شدن در مناقصه است و دقت تحت
الشعاع آن قرار مي گيرد.
 فرصت طلبي در مناقصه به حالتي اطالق مي گردد كه پيمانكار در
زمان تسليم پاكت ها ،قيمت پاييني را كه مي داند قابل اجرا نيست ،
پيشنهاد مي دهد تا برنده مناقصه شود .هدف  ،پس گرفتن مبلغي از
تفاوت پيشنهاد نفر دوم با پيشنهاد خودش است.
 اين كه پيمانكار چه مبلغي را در حين انجام پروژه مي تواند با دعوي
باز پس گيرد  ،تابعي از شرايط پروژه است .معموال كارفرما نيز كه
از فرصت طلبي اوليه پيمانكار منتفع شده است ،اقدام به چانه زني و
مذاكره با پيمانكار مي كند .در نهايت تعادلي به دست مي آيد و
دعوي حل ميگردد و كار به دادگاه نمي رسد

