PRESS RELEASE Islamabad: December 03, 2020
MURAD SAEED LAUNCHES E-BIDDING SYSTEM IN NHA
SYSTEM TO ENSURE TRANSPARENCY IN BIDDING PROCESS

Federal Minister for Communications and Postal Services Mr. Murad Saeed launched the E-Bidding system in
National Highway Authority today that will pave the way to ensure transparency in the process of award of
contracts of NHA schemes. To this effect, a simple ceremony was held at NHA head office addressed by
Federal Minister for Communications and Postal Services Mr. Murad Saeed, Secretary Communications Mr.
Zafar Hasan and Chairman NHA Capt (R) Sikander Qayyum. Senior officers of the Ministry of Communications
and National Highway Authority were also present.
In his address Mr. Murad Saeed said, as per good governance vision of Prime Minister of Pakistan Mr. Imran
Khan, National Highway Authority has started an E-Bidding system that will make the bidding process
transparent, efficient and easy. After coming into power, he recalled, the present government focused on affairs
like accountability, transparency and provision of relief to the people and made practical advances towards EGovernance. He further said, start of E-Bidding by National Highway Authority is encouraging as heavy
amounts of billions of rupees are involved in motorways and highways building schemes. He said, NHA is
endeavoring to undertake road building projects on Public Private Partnership (PPP) basis. He said, SukkurHyderabad Motorway project will be started next year. More steps will be taken to bring about improvement in
financial and administrative affairs of the NHA, he added.
Secretary Communications Mr. Zafar Hasan said, NHA has developed a good E-Bidding system in a short
period that will not only make the bidding process transparent, but it will also help save time. In future he said,
the performance of the institutions will be evaluated on the basis of use of technology continuing he said,
pragmatic steps will be undertaken to employ modern techniques in affairs of the authority.
Chairman NHA Capt (R) Sikander Qayyum said, target given to NHA to bring about transparency has been
achieved by launching an E-Bidding system in NHA. All the stakeholders were taken on board during the
development process of this system. In the first phase, the E-Bidding system will be employed on maintenance
projects and later with gradual upgradation, its range will be extended to other projects, he added.
Salient features of the implementation of E-Bidding system include user account creation, online tender
creation, bid submission, tender evaluation and notification of award.

وزارت مواصالت-نیشنل ہائی وے اتھارٹی

تیز اور محفوظ بنانے کیلئے ای بڈنگ سسٹم پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ وفاقی ,نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے منصوبوں کے ایوارڈ کو شفاف
وزیر مواصالت وپوسٹل سروسز مراد سعید
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وفاقی وزیر مواصالت و پوسٹل سروسز جناب مراد سعید نے کہا ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں ای بڈنگ سسٹم کا باقاعدہ آغاز کر
دیا گیا ہے جس سے اتھارٹی کے منصوبوں کو ایوارڈ کرنے میں شفافیت پیدا ہو گی۔ اس نظام کی بدولت بولی دھندگان کو پروکیورمنٹ کے
عمل میں یکساں رسائی حاصل ہو گی۔ انہوں نے یہ بات آج نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے مرکزی دفتر میں ای بڈنگ کی افتتاحی تقریب سے
چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی ,مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی سیکرٹری مواصالت جناب ظفر حسن
وزارت مواصالت اور این ایچ کے سنیئر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ,سکندر قیوم )ر(کیپٹن
جناب مراد سعید نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ای گورننس وژن کے مطابق نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بڈنگ کے مرحلہ
تیز شفاف اور محفوظ بنانے کیلئے ای بڈنگ سسٹم پر عمل درآمد شروع کیا ہے جس سے بڈنگ کے تمام مراحل شفاف طریقہ ,کو آسان
شفافیت اورعوام کوریلیف کی ,سے سسٹم پر انجام دیئے جائیں گے۔انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے پر احتساب
فراہمی جیسے امور کو اپنی ترجیحات میں رکھااور ای گورننس کی طرف عملی پیش رفت کی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی
جیسے بڑے ادارے کی طرف سے ای بڈنگ کا آغاز بہت حوصلہ افزاء ہے کیونکہ نیشنل ہائی وے منصوبوں کی مالیت اربوں روپے ہوتی
کے منصوبوں کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر آگے بڑھایا جائے۔ انہوں نے کہا NHAہے۔انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ
کہ سکھر۔حیدر آباد موٹروے منصوبے کو اگلے سال شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے مالی و انتظامی
امور میں مزید بہتری کیلئے اقدامات عمل میں الئے جائیں گے۔
وفاقی سیکرٹری مواصالت جناب ظفر حسن نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بہت تھوڑے عرصہ میں ای بڈنگ کا اچھا سسٹم
مرتب کیا ہے۔ جس سے منصوبوں میں شفافیت کے ساتھ ساتھ وقت کے ضیاع کو بھی روکا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں
ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے اداروں کی کارکردگی کو جانچا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اتھارٹی کے امور کو جدید خطوط پر
استوار کرنے کیلئے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔
کے منصوبوں کے ایوارڈ میں شفافیت ال نے کیلئے جو ٹارگٹ NHAسکندر قیوم نے کہا کہ )ر(چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی کیپٹن
دیا گیا تھا اس کو ای بڈنگ کے آغاز سے جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ای بڈنگ کی طرف آنے کیلئے تمام
سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ای بڈنگ کے عمل کو پہلے مرحلے میں مینٹی نینس کے منصوبوں پر الگو کیا
جائے گا۔ اور اس سسٹم کو بتدریج اپ گریڈ کرتے ہوئے اس کا دائرہ کار دیگر منصوبوں تک بڑھا دیا جائے گا۔
موٹر ویز اور ,اس موقع پر ای بڈنگ سسٹم سے متعلق ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی جس میں واضح کیا گیا کہ ملک بھر کی ہائی ویز
کے مطابق پروکیورمنٹ کا عمل مکمل کرتا ہے۔ ای بڈنگ PPRA Rulesایکسپریس ویز کا نگہبان نیشنل ہائی وے اتھارٹی پاکستان میں
ای بڈنگ سسٹم پر بنائیں گے جس  USER ACCOUNT,بڈنگ میں دلچسپی رکھنے والے اپنا NHAسسٹم کے تحت پہلے مرحلے میں
کے ذریعے وہ بڈ میں حصہ لیں گے۔ اس سسٹم کے ذریعے بڈنگ کے تمام مراحل شفاف انداز میں سسٹم پر انجام دیئے جائیں گے۔ اس
مالی بولی ,تکینکی بولی کھولنے اور اس کی جانچ پڑتال ,بولی کی تیاری ,بولی کی دستاویزات ,سسٹم کی بدولت ٹینڈر سے متعلق تفصیالت
کھولنے اور اسکی جانچ پڑتال اور ٹھیکہ ایوارڈ کرنے جیسے امور آن الئن دستیاب ہونگے۔
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