CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST:
DESIGN DEVELOPMENT FOR FISHERIES INFRASTRUCTURE
Anadarko Moçambique Area 1, Lda. (AMA1) invites interested entities to submit an Expression
of Interest (EOI) for consultancy services related to design development for landing site
infrastructure to support small scale fisheries, as part of the approved Resettlement Plan in the
Afungi Peninsula, Cabo Delgado Province, Mozambique.
The objective of the consultancy is to develop the necessary designs and technical
documentation for the construction of fisheries infrastructure at four sites around Palma Bay.
The key tasks that will be required to be performed include:
•

Stakeholder consultation. Lead a consultation process involving stakeholders from
government, local communities and the private sector to develop conceptual designs,
identify locations and estimate costs.

CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE:
ELABORAÇÃO DE DESENHOS PARA INFRAESTRUTURA DE APOIO A PESCA
A Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) convida as entidades interessadas a apresentar
a sua Manifestação de Interesse (MdI) para a prestação de serviços de consultoria
relacionados com a elaboração de desenhos para a infraestrutura do local de desembarque
que irá apoiar a pesca em pequena escala, como parte do Plano de Reassentamento
aprovado para a Península de Afungi, província de Cabo Delgado, Moçambique.
O objectivo da consultoria é de desenvolver desenhos e documentação técnica necessários
para a construção de infraestrutura de apoio às pescas em quatro locais em redor da Baia de
Palma. As tarefas principais a serem desenvolvidas incluem:
•

•

Development of architecture and engineering designs. Development of the complete
technical design package suitable for inclusion in the tender for construction.

•

•

Support to Bid Evaluation. Provision of technical support for the procurement of a
construction contractor.

•

•

Licensing. Request and obtain all required licenses for construction.

•
•

•

Land Access. Facilitate the process of land access for construction of infrastructure.

•

Handover and Management Plan. Develop handover, operational and maintenance
plans for infra-structure.

•

Consultas com as partes interessadas. Realizar um processo de consulta que envolve
partes interessadas do governo, comunidades locais e o sector privado para desenvolver
projectos conceptuais, identificar locais e estimar custos.
Desenvolvimento da arquitectura e projectos de engenharia. Desenvolvimento do
pacote integral dos desenhos técnicos adequado para inclusão no concurso relativo à
construção.
Apoio na Avaliação das Propostas. Provisão de apoio técnico para a selecção de um
empreiteiro de construção.
Licenciamento. Requer e obter todas as licenças de construção necessárias.
Acesso à Terra. Facilitar o processo de acesso à terra para a construção da
infraestrutura.
Plano de Transferência e de Gestão. Desenvolver planos de transferência, operação e
manutenção para a infraestrutura.

Suitably experienced companies may express interest in providing services in the areas above,
under one single lot. Companies may express interest as a consortium, in which case their
Expression of Interest should include clear definition of roles and responsibilities of consortium
members. The participation of national companies is encouraged.

As empresas com experiência adequada podem manifestar o seu interesse para o provimento
dos serviços nas áreas acima enumeradas, num único lote. As empresas podem apresentar
a sua proposta como um consórcio e, neste caso, a MdI deve incluir uma definição clara dos
papéis e responsabilidades dos membros do consórcio. Encoraja-se a participação de
empresas nacionais.

1. All companies who wish to do business with AMA1 should register at:
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers/, and

1. Todas as empresas que pretendam fazer negócio com a AMA1 devem registar-se em:
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers/, e

2. The EOI should detail relevant company experience and capability. The following
information should also be included:
• Company profile;
• Detailed description of similar services offered;
• Portfolio of projects rendered

The Expression of Interest with the subject “Design Development For Fisheries
Infrastructure” shall be submitted no later than 17:00 (UTC+2) on 21st September 2018 to the
following electronic address: rscama1lngstecancoor@anadarko.com.
Companies that do not submit the information required in terms of this EoI will not be
considered. In order to be considered for further qualification, any selected companies will be
required to undergo a due diligence process in order to validate the applicant’s corporate and
licencing documentation and to ensure compliance with anticorruption requirements.
Submission of an EoI shall not be considered as an invitation to bid and does not represent a
promise, obligation or commitment of any kind on the part of AMA1 to enter into any agreement
or arrangement with respondents.

2. A MdI deve detalhar a experiência e a competência relevante da empresa. Deve ainda ser
incluída a seguinte informação:
• Perfil da empresa;
• Descrição detalhada de serviços semelhantes oferecidos;
• Portfolio de projectos executados;
A MdI, com a indicação “Elaboração de Desenhos para Infraestrutura de Apoio à Pesca”,
deve ser enviada, o mais tardar até às 17:00 (UTC+2) do dia 21 de Setembro 2018, para o
seguinte endereço electrónico: rscama1lngstecancoor@anadarko.com.
As empresas que não apresentarem a informação exigida nos termos desta MdI não serão
qualificadas. A fim de ser considerada para qualificação adicional, qualquer empresa
selecionada deverá passar por um processo de diligência devida [due diligence] a fim de
validar a documentação societária e de licenciamento e para assegurar a conformidade com
os requisitos em matéria de combate à corrupção.
A apresentação de uma MdI não será considerada um convite para apresentação de
propostas e não representa uma promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo, por
parte da AMA1, de celebrar qualquer contrato ou acordo com os respondentes.

