EXPRESSION OF INTEREST
ONSHORE SUBSEA SUPPORT EQUIPMENT PACKAGE

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE:
PACOTE DE EQUIPAMENTOS DE APOIO SUBMARINO EM TERRA (ONSHORE)

Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) invites the submission of Expression of
Interests (EOIs) to provide The Onshore Subsea Support Equipment
Package. The scope of work for this package will include the engineering,
procurement, fabrication, and integration of the subsea controls and chemical
injection systems required to operate the gathering systems used to deliver gas from
subsea wells back to the future onshore LNG facility. This package is to be built as
turnkey package including testing and recommissioning, at a supplier’s proposed
facility.
Purpose

A Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) convida as entidades interessadas a
apresentarem a sua Manifestação de Interesse (MdI) para o fornecimento de um Pacote
de Equipamentos de Apoio Submarino em Terra. O âmbito de trabalho para este
pacote incluirá a engenharia, procurement, fabricação e integração dos controlos
submarinos e sistemas de injecção de produtos químicos necessários para operar os
sistemas de colecta usados para fornecer gás a partir de poços submarinos para a futura
fábrica de GNL em terra (onshore). Trata-se de um pacote do tipo chave na mão, que
inclui testagem e recomissionamento numa instalação proposta pelo fornecedor.
Objecto

The purpose of the information requested is to give an opportunity to suitably
experienced companies to provide details of their fabrication experience,
management, resources and overall capability to perform the services outlined
below.

O objectivo da informação solicitada é conceder uma oportunidade às empresas com
experiência adequada para fornecer informação detalhada de sua experiência de
fabricação, gestão, recursos e capacidade geral para executar os serviços abaixo descritos.

EOI Submission Requirements

Requisitos Para Apresentação da MdI

Interested companies shall:

1. Proceder ao seu registo no banco de dados de fornecedores da AMA1
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
e
2. Enviar a Manifestação de Interesse acompanhada da seguinte
documentação:
• Perfil da empresa e estrutura de gestão
• Histórico de prestação de serviços similares
• Oportunidades para conteúdo local e inovação
• Lista de clientes e referências
• Pessoa de contacto para receber a qualificação e informações comerciais

1. Register
at
AMA1
supplier
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers

database

and
2. Submit the Expression of Interest with the following documentation:
•
•
•
•
•

Company profile and management structure
Track record in providing similar services
Opportunities for local content and innovation
List of clients and references
Contact person for receiving qualification and commercial information

If the Expression of Interest is submitted by a consortium, it shall be accompanied
by the joint venture agreement which must define the terms and conditions of the
consortium, the period of its duration and the form of participation of the members
of the consortium.

Companies must be able to demonstrate the following:
• Strong Health, Safety, and Environmental Assurance Track Record
• Strong Quality Control and Assurance Track Record
• Extensive knowledge and experience in areas including but not limited to:
o Project Management of Large Scale Industrial Projects
o Procurement Management
o Subsea Multiplex Controls
o Subsea Chemical Injection System
o Subsea Control Hydraulic Power Units
o Structural Design
o Process Design
o Building Design
o Industrial Motor Control Centre and Power Distribution Systems
o Industrial Control Systems Design, Programing, and System Integration
o Fabrication of Industrial Equipment
• Fabrication facilities accessible by waterway as required to facilitate shipment
of large plant modules.

All data and information provided pursuant to this enquiry will be treated as strictly
confidential and will not be disclosed. Companies that do not submit the information
required in terms of this notice will not be considered for further qualification. All
entities selected for further qualification will be required to undergo a due diligence
exercise aimed at verifying the applicant’s corporate and licensing good standing as
well as to ensure compliance with anticorruption requirements.

This enquiry shall not be considered an invitation to bid and does not represent or
constitute any promise, obligation or commitment of any kind on the part of
Anadarko Moçambique Area1, Lda, to enter into any agreement or arrangement with
your company, including any selection for further qualification.
The EOI, with the subject: ONSHORE SUBSEA SUPPORT EQUIPMENT PACKAGE

Se a Manifestação de Interesse for apresentada por um consórcio deverá ser
acompanhada do contrato de consórcio que deverá definir os termos e condições do
mesmo, o seu período de duração e a forma de participação dos respetivos membros.
As empresas devem ser capazes de demonstrar o seguinte:
• Histórico sólido de Saúde, Segurança e Garantia Ambiental
• Histórico sólido de Controlo e Garantia de Qualidade
• Amplo conhecimento e experiência em áreas que incluam, mas não se limitem às
seguintes:
o Gestão de Projectos Industriais de Grande Envergadura
o Gestão de Aquisições
o Controlos Submarinos Multiplex
o Sistema de Injecção Química Submarina
o Unidades de Potência Hidráulica de Controlo Submarino
o Projecto Estrutural
o Desenho de Processos
o Projecto de Construção
o Centro de Controlo de Motores Industriais e Sistemas de Distribuição de
Energia
o Projecto de Sistemas de Controlo Industrial, Programação e Integração
de Sistemas
o Fabrico de Equipamentos Industriais
• Instalações de fabricação acessíveis por via marítima, conforme necessário, para
facilitar o transporte de grandes módulos fabris.

Todos os dados e informações fornecidos para esta solicitação serão tratados como
estritamente confidenciais e não serão divulgados. As empresas que não apresentarem a
informação exigida nos termos deste anúncio não serão qualificadas. A fim de ser
considerada para qualificação adicional, qualquer empresa seleccionada deverá passar
por um processo de due delligence 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 desta MdI não pode ser considerada um convite para apresentação de
propostas e não representa uma promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo,
por parte da Anadarko Moçambique Área 1, de celebrar qualquer contrato ou acordo com
a sua empresa, incluído qualquer selecção para futura qualificação.

A MdI, com a indicação “PACOTE DE EQUIPAMENTOS DE APOIO SUBMARINO EM
TERRA (ONSHORE)”, deve ser enviada a ANADARKO MOÇAMBIQUE ÁREA 1, LDA., o
mais tardar até às 17:00 do dia 21 de Setembro de 2018, para o seguinte endereço
electrónico rsContractsMoz@anadarko.com

shall be submitted to ANADARKO MOÇAMBIQUE ÁREA 1, LDA., no later than 17:00
hrs on 21st September 2018
to the following Electronic address
rsContractsMoz@anadarko.com

