AMENDMENT
EXPRESSION OF INTEREST FOR
AIRSTRIP MANAGEMENT SERVICES

ADENDA
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE
AERÓDROMO

This amendment to Expression of Interest is to include the Esta adenda à Manifestação de Interesse é para incluir o
Emergency Response Service in bold below.
Serviço de Resposta a Emergência abaixo à negrito.
Anadarko Moçambique Área 1, Lda (“AMA1”) invites
interested entities to submit an Expression of Interest for the
provision of Airstrip Management Services in support of the
Mozambique LNG Project.

Anadarko Moçambique Área 1, Lda (“AMA1”) convida
as empresas interessadas a apresentar uma Manifestação
de Interesse para a prestação de Serviços de Gestão de
Aeródromo em apoio ao Projecto Mozambique LNG.

AMA1 and its partners are developing a Liquefied Natural
Gas (LNG) Project in Northern Mozambique. A category 3
airstrip is currently under construction on the Afungi
peninsula to support the project. It is on this basis that
AMA1 is seeking Companies specialized in the following
areas:
- Airstrip Management Services.
- Emergency Response Services associated with aviation
operations, fixed and rotary wings, either at airfield
or helipads

A AMA1 e seus parceiros estão a desenvolver um
Projecto de Gás Natural Liquefeito (GNL) no Norte de
Moçambique. Um aeródromo de categoria 3 está
actualmente em construção na península de Afungi para
apoiar o projecto. É nesta base que a AMA1 procura
empresas especializadas nos seguintes serviços:
- Gestão de Aeródromo
- Serviços de resposta a emergência associados a
operações de aviação, asa fixa e rotativa, seja no
aeródromo ou heliporto

The airstrip is intended to serve domestic non-scheduled day
IFR and VFR traffic for routine operations, and the dispatch
of ad-hoc night IFR and VFR emergency medical evacuation
flights. Airspace around the airstrip will remain uncontrolled.

O aeródromo destina-se a servir o tráfego IFR e VFR
diurno doméstico não programado para operações de
rotina e o envio de voos ad-hoc de evacuação médica de
emergência IFR e VFR nocturnos. O espaço aéreo ao
redor do aeródromo permanecerá não controlado.

The successful bidder will manage and operate the Afungi
Airstrip in compliance with the applicable regulations and
standards published by the regulator, Instituto de Aviação
Civil de Moçambique (IACM), ICAO, IOGP Aircraft
Management Guidelines and Anadarko Aviation Operating
Standards.

Interested companies shall take the following steps:

O concorrente vencedor irá gerir e explorar o Aeródromo
de Afungi em conformidade com os regulamentos e
normas aplicáveis publicados pelo regulador, Instituto de
Aviação Civil de Moçambique (IACM), ICAO,
Diretrizes de Gestão de Aeronaves IOGP (Aircraft
Management Guidelines) e Padrões de Operação de
Aviação da Anadarko (Anadarko Aviation Operating
Standards).

1. Register
at
AMA1
supplier
database
As empresas interessadas devem seguir os seguintes
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
passos:
2. Submit the Expression of Interest with the following
1. Registar-se na Base de Dados de Fornecedores da
documentation:
AMA1
 Company profile
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
 Detailed description of similar services offered
 Portfolio of projects rendered
 Contact person (name, phone, & email) for receiving 2. Submeter a Manifestação de Interesse com a
seguinte documentação:
qualifications and commercial information.

Perfil da empresa;
 QA/QC Program for similar Work including all
applicable certification, inspection, testing and other  Descrição detalhada dos serviços semelhantes
prestados;
requirements necessary to insure compliance with

accepted standards.




If the Expression of Interest is submitted by a consortium,
respondents shall provide details of the joint venture 
agreement.

Carteira de projectos executados;
Pessoa de contacto (nome, telefone e email) para
receber qualificações e informações comerciais;
Programa QA/QC para trabalho similar, incluindo
todos os requisitos aplicáveis de certificação,
inspecção, testes e outros requisitos necessários para
garantir a conformidade com os padrões aceites.

Following receipt of Expressions of Interest, AMA1 may
select companies for further pre-qualification. Submission of
an Expression of Interest does not guarantee that a company Caso a Manifestação de Interesse seja apresentada por
will receive an invitation to tender.
uma Joint Venture, deve ser apresentado o Contrato de
Joint Venture.
The Expression of Interest with the subject: Airstrip
Management Services shall be submitted no later than 17:00 Após a recepção da Manifestação de Interesse, a
CAT of 30th May 2019, to the following Electronic address:
Anadarko poderá seleccionar empresas para uma prérsccontractsMOZ@anadarko.com
qualificação adicional. A apresentação de uma
Manifestação de Interesse não garante que a empresa
seja convidada ao Concurso.
A Manifestação de Interesse com o assunto: Serviços de
Gestão de Aeródromo deve ser submetida até às 17:00
CAT do dia 30 de Maio 2019, ao seguinte endereço
electrónico: rsccontractsMOZ@anadarko.com

