EXPRESSION OF INTEREST FOR SUPPLY OF
MARINE WARRANTY SURVEY SERVICES
Anadarko Moçambique Área 1, Lda (AMA1) is developing
the Mozambique Liquid Natural Gas (LNG) Project in
Palma District in Northern Mozambique. Various onshore
and offshore construction activities will be executed in
country and out of country in support of the Project that
requires Marine Warranty Survey services.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE
GARANTIA MARÍTIMA
A Anadarko Moçambique Área 1, Lda (AMA1) está a
desenvolver o Projecto Mozambique Liquid Natural Gas
(LNG) no Distrito de Palma, no Norte de Moçambique.
Várias actividades de construção onshore e offshore serão
realizadas dentro e fora do país, em apoio ao Projecto, que
requerem serviços de Análise de Garantia Marítima.

A AMA1 convida as entidades interessadas a submeterem
AMA1 invites interested entities to submit an Expression of uma manifestação de interesse para o seguinte:
Interest for the following:
Prestação de Serviços de Análise de Garantia Marítima
para as obras realizadas onshore (ou seja, EUA, Europa,
Provision Marine Warranty Survey Services for work Extremo Oriente e Brasil) e Moçambique onshore e
performed onshore (i.e. USA, Europe, Far East and Brazil) offshore, de acordo com os requisitos da AMA1. A
and Mozambique onshore and offshore in accordance with empresa contratada deverá fornecer toda a gestão, pessoal,
AMA1 requirements. Contractor shall provide all processos,
materiais,
ferramentas,
equipamentos,
management, personnel, processes, materials, tools, certificações aplicáveis e instalações,
conforme
equipment, applicable certifications and facilities as may be necessário para empreender esforços razoáveis para
required to make reasonable endeavours to ensure the risks garantir que os riscos associados às operações garantidas a
associated with the warranted operations covered by this coberto deste Contrato proposto, para as quais um
pending Contract, to which a Marine Warranty Surveyor is Inspector de Garantia Marítima é designado, sejam
appointed, are reduced to an acceptable level in accordance reduzidos a um nível aceitável de acordo com as melhores
práticas do sector.
with best industry practice.
Scope of Work Overview:

Resumo do Âmbito do Trabalho:

The scope of work for the provision of qualified
representatives to perform Marine Warranty surveillance
and issuance of Certificate of Approval (COA) in support of
onshore and offshore work includes, but is not limited to the
following:

O âmbito do trabalho para o fornecimento de
representantes qualificados para executarem a Análise de
Garantia Marítima e a emissão do Certificado de
Aprovação (COA) em apoio ao trabalho onshore e
offshore inclui, mas não se limita ao seguinte:

•

Project onshore and offshore Material - Marine
Transportations (Ship / Barge Transportations)
-

•

-

Loadouts
Transportation (Lashing and securing if on a ship /
Sailaway if on a barge)
Lifting and setting down at interim locations

•

•

Pipelines & Bundles
-

Pipe Loading & Offloading
Pipe Barge Sailaway
Start-Up, Crossings and Tie-Ins (for hot-taps)
Shore approach / Pull ins
Commencement of Bundle Tow
Bundle lay-down at site

•

Material onshore e offshore do ProjectoTransporte Marítimo (Transporte navio/batelão)
- Carregamento
- Transporte (cintagem e segurança se for num
navio/Partidas se for num barco)
- Elevação e fixação em locais provisórios

Oleodutos & Cargas
- Carregamento e Descarregamento de Tubos
- Partida de batelões de Tubos
- Arranque, Cruzamento e Amarra (para
trepanação)
- Aproximação à costa / Ancoragem
- Início do içamento da carga
- Deposito da carga no site

Equipamentos Submarinos, Umbilicais, etc.

•

Subsea Equipment, Umbilicals etc.
Loadouts and Offloads
Transportation
Installation

•

-

Survey attendances for suitability and/or condition of a vessel
Site assessment and vessel surveys
Document reviews and re-reviews
Site attendance to review preparations
Certificate of Approval (COA)
•

•

Surveillance scope but not limited to:

-

Compliance with all AMA1 Safety, Health,
Environmental, and Security and safe work practices.

-

Carregamentos e Descarregamentos
Transporte
Instalação

•

O Âmbito da monitoria inclui, mas não se limitado a:

-

Presença na Inspecção para a adequação e/ou condição
de uma embarcação
Avaliação do local e avaliação das embarcações
Análise e reanálise de documentos
Presença no site para avaliar os preparativos
Certificado de Aprovação (COA)
Conformidade com todas as práticas de Segurança,
Saúde, Ambiente e Proteção da AMA1 e práticas de
trabalho seguras.

Requisitos preliminares para submissão:
Preliminary Submission Requirements:
Interested companies shall take the following steps:
1. Register
at
AMA1
supplier
database
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers

As empresas interessadas devem seguir os seguintes
passos:
1. Registar-se no Base de Dados de Fornecedores
da AMA1
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers

and
e
2. Submit the Expression of Interest with the
following documentation:
• Company profile
• Applicable experience and detailed description
of similar services offered
• Portfolio of projects rendered
• Personnel qualifications
• Survey reporting system details

2. Submeter a Manifestação de Interesse com a
seguinte documentação
•
•
•
•
•

Perfil da empresa
Experiência aplicável e descrição detalhada dos
serviços semelhantes prestados
Carteira de Projectos executados
Qualificações do pessoal
Detalhes do sistema de relatórios de Avaliação

Respondents are required to have an implemented
Quality Management System that complies with the
requirements of the ISO-9000 series of Standards Os concorrentes devem ter um Sistema de Gestão de
Qualidade implementado que esteja em conformidade com
(or equivalent) and a Safety
a série de padrões ISO-9000 (ou equivalente) de
Management System(s).
Sistema(s) de Gestão de Segurança.
If the Expression of Interest is submitted by a
consortium, respondents shall provide details of the Se uma manifestação de interesse for submetida por um
consórcio (sociedade), deve ser acompanhada pelo Acordo
joint venture agreement.
do Consórcio.
The Expression of Interest with the subject:
MARINE WARRANTY SURVEY SERVICES A Manifestação de Interesse com o assunto: SERVIÇOS
shall be submitted no later than 17:00 of 27th DE ANÁLISE DE GARANTIA MARÍTIMA deve ser
August 2018, to the following Electronic address: enviada até às 17:00 do dia 27 de Agosto de 2018, para o
seguinte endereço eletrónico:
rsccontractsMOZ@anadarko.com
rsccontractsMOZ@anadarko.com
Following receipt of Expressions of Interest, Anadarko may

select companies for further pre-qualification. Submission Após a recepção da Manifestação de Interesse, a Anadarko
of an Expression of Interest does not guarantee that a poderá seleccionar empresas para uma pré-qualificação
company will receive an invitation to tender.
adicional. A apresentação de uma manifestação de
interesse não garante que uma empresa receba convite
para apresentação de propostas.

