EXPRESSION OF INTEREST FOR
PROVISON OF A MOBILE OFFSHORE DRILLING UNIT
(MODU) FOR WELL CONSTRUCTION ACTIVITY
OFFSHORE MOZAMBIQUE

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA
FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE
PERFURAÇÃO OFFSHORE (MODU) PARA A
ACTIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE POÇO
OFFSHORE EM MOÇAMBIQUE

Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) invites
interested entities to submit an Expression of Interest (EOI)
for the Provision of a Mobile Offshore Drilling Unit (MODU)
for Well Construction activity offshore Mozambique.

A Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1)
convida as entidades interessadas a apresentar uma
Manifestação de Interesse (MdI) para o Fornecimento
de uma Unidade Móvel de Perfuração Offshore
(MODU) para a Actividade de Construção de Poço ao
AMA1’s offshore gas discoveries are in the Golfinho-Atum and largo de Moçambique.
Prosperidade fields in Area 1 of the Rovuma Basin. The
Golfinho-Atum Development is a deep-water discovery As descobertas de gás offshore da AMA1 encontramlocated approximately 50 km offshore Mozambique with se nos campos Golfinho-Atum e Prosperidade, na
water depths up to 1,200m. The Well Construction and Área 1 da Bacia do Rovuma. O Campo Golfinho-Atum
Completion program will be for approximately 3 years for the é uma descoberta em águas profundas localizada a
first phase of field development.
aproximadamente 50 km da costa de Moçambique,
com profundidades até 1.200m. O programa de
A contract will be awarded to a suitable deepwater drilling Construção e Conclusão de Poço será de
contractor with appropriate experience and competence that aproximadamente 3 anos para a primeira fase do
complies with all relevant international maritime desenvolvimento do campo.
conventions
required
for
international
drilling
operations. The selected Contractor shall be responsible for Um contrato será adjudicado à uma contratada de
provision of a MODU and other ancillary services such as perfuração em águas profundas adequada, com
digital BOP testing, remote satellite communications during experiência e competência adequadas, em
the campaign. In addition, the selected Contractor will bear conformidade com todas as convenções marítimas
responsibility for importation/exportation of its spares and internacionais
relevantes,
necessárias
para
rig equipment during the period of the contract.
operações internacionais de perfuração. A Contratada
seleccionada será responsável pelo fornecimento de
1. Register
at
AMA1
supplier
database uma MODU e outros serviços auxiliares, como testes
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers digitais de BOP, comunicações remotas via satélite
durante a realização do trabalho. Adicionalmente, a
and
Contratada seleccionada assumirá a responsabilidade
pela importação/exportação de suas peças
2. Submit the Expression of Interest with the sobressalentes e equipamento de sonda durante o
following documentation:
período do contrato.





As empresas interessadas deverão seguir os passos
Company profile
seguintes:
Detailed description of similar services offered
Portfolio of projects rendered
1. Registar-se na Base de Dados de
Contact person (name, phone, & email) for receiving
Fornecedores da AMA1:
qualifications and commercial information.
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers

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

agreement.


2. Submeter a Manifestação de Interesse com
a seguinte documentação:
Perfil da empresa;
Descrição detalhada dos serviços semelhantes
prestados;

Following receipt of Expressions of Interest, AMA1 may select  Carteira de projectos executados;
companies for further pre-qualification. Submission of an  Pessoa de contacto (nome, telefone e email) para
Expression of Interest does not guarantee that a company will
receber qualificações e informações comerciais.
receive an invitation to tender.
Caso a Manifestação de Interesse seja apresentada
The Expression of Interest with the subject: Provision of a
por um consórcio, as empresas concorrentes deverão
Mobile Offshore Drilling Unit (MODU) for well
apresentar o contrato do consórcio.
construction activity offshore Mozambique, shall be
submitted no later than 17:00 of 15th February 2019, to the Após a recepção da Manifestação de Interesse, a
following electronic address:
AMA1 poderá seleccionar empresas para uma prérsccontractsMOZ@anadarko.com
qualificação
adicional.
A
apresentação
de
Manifestação de Interesse não garante que a empresa
seja convidada ao concurso.
A Manifestação de Interesse com o assunto:
Fornecimento de uma Unidade Móvel De
Perfuração Offshore (MODU) para a Actividade de
Construção de Poço Offshore em Moçambique
deve ser submetida até às 17:00 [horário local] do
dia 15 de Fevereiro de 2019, ao seguinte endereço
electrónico: rsccontractsMOZ@anadarko.com

