EXPRESSION OF INTEREST FOR
PROVISON OF MEDICAL STAFFING IN CABO
DELGADO PROVINCE

Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) invites
interested entities to submit an Expression of Interest
(EOI) for the Provision of “Integrated Medical
Services” in Cabo Delgado Province.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O
FORNECIMENTO DE PESSOAL MÉDICO NA
PROVINCIA DE CABO DELGADO

A Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1)
convida as entidades interessadas a apresentarem
uma Manifestação de Interesse (MdI) para o
fornecimento de “Serviços Médicos Integrados”
na Provincia de Cabo Delgado.

The Anadarko-operated Mozambique LNG project will
be Mozambique's first onshore LNG development,
initially consisting of two (2) LNG trains with total
nameplate capacity of 12.88 MTPA to support the
development of the Golfinho / Atum fields located
entirely within Offshore Area 1. The Project intends to
Hire an entity to provide workplace medical services in
all
project-associated
locations
in
northern
Mozambique.

O Projecto Mozambique LNG operado pela
Anadarko, será o primeiro projecto de GNL em
terra em Moçambique, inicialmente constituído por
dois (2) módulos de produção de GNL com
capacidade total de 12.88 MTPA para apoiar o
desenvolvimento dos campos Golfinho/Atum
localizados inteiramente na Área 1 Offshore.
A AMA1 pretende contratar uma entidade para
fornecer serviços médicos no local de trabalho em
todas as áreas associadas ao projecto no norte de
The required medical services are intended for AMA1 Moçambique.
workforce and its authorized recipients, consisting of
primary outpatient care, medical emergency response Os serviços médicos pretendidos destinam-se aos
for all project-associated locations and occupational colaboradores da AMA1 e outros destinatários
health services. The provider shall also be responsible autorizados, consistindo em cuidados de saúde
for procurement of all medical supplies necessary for primários em regime ambulatório, resposta médica
delivery of high quality services that meet international de emergência a todos os locais associados ao
standards of best medical practice.
projeto e serviços de saúde ocupacional. O
fornecedor será também responsável pela
1. Register at AMA1 supplier database aquisição de todos os suprimentos médicos
http://www.mzlng.com/Opportunities/Supplie necessários para a prestação de serviços de alta
rs
qualidade de acordo com padrões internacionais de
boas práticas médicas.
2. Submit the Expression of Interest with the
As empresas interessadas devem seguir os
following documentation:
seguintes passos:
1. Proceder ao seu registo no sistema de
registo
de
fornecedores
da
AMA1
• Company profile
http://www.mzlng.com/Opportunities/Supplie
• Detailed description of similar services offered
rs
• Portfolio of projects rendered
• Contact person (name, phone, & email) for receiving
2. Enviar a MdI acompanhada da seguinte
qualifications and commercial information.
documentação:
If the Expression of Interest is submitted by a
consortium, respondents shall provide details of the joint • Perfil da empresa
• Descrição detalhada de serviços similares
venture agreement.
realizados
•
Carteira de projectos executados.
Following receipt of Expressions of Interest, AMA1 may
select
companies
for
further
pre-qualification. • Pessoa de contato (nome, telefone e email)
Submission of an Expression of Interest does not
para receber as classificações e informações
guarantee that a company will receive an invitation to
comerciais.

tender.
The Express of Interest with the subject: Integrated
Medical Services in Cabo Delgado Province, and
shall be submitted no later than 17:00 on 29th October
2018, to the following electronic address:
rsccontractsMOZ@anadarko.com.

Se as MDI forem submetidas por um consórcio, os
concorrentes deverão submeter também detalhes
do contrato em vigor entre as partes.
Após a recepção das Manifestações de Interesse,
a AMA1 pode seleccionar empresas para uma préqualificação adicional. A apresentação de uma
manifestação de interesse não garante que uma
empresa receba um convite para apresentação de
propostas.
A Manifestação de Interesse com o assunto: :
Integrated Medical Services in Cabo Delgado
Province, e deverá ser apresentada até às 17:00
Horas do dia 29 de Outubro de 2018, para o
seguinte
endereço
eletrónico:
rsccontractsMOZ@anadarko.com.

