EXPRESSION OF INTEREST FOR MARINE
ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES
Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) invites
submission of Expressions of Interest (EOI) from
companies duly qualified to provide Marine
Environmental Monitoring Services for activities related
to its LNG Project, in Palma District, Cabo Delgado
Province.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA
SERVIÇOS DE MONITORIA AMBIENTAL
MARÍTIMA

A Anadarko Moçambique Área 1, Lda. convida as
empresas
devidamente
qualificadas
para
apresentarem Manifestações de Interesse (MdI) para
prestar serviços de Monitoria Ambiental Marítima
para actividades relaccionadas com o seu Projecto
de GNL, no Distrito de Palma, Província de Cabo
Potentially interested service providers should have Delgado.
demonstrated capabilities to conduct physical (e.g. water
quality) and ecological (e.g. coral and seagrass habitat Os potencialmente prestadores de serviços
and marine fauna) baseline surveys and monitoring interessados, deverão demonstrar capacidade para
activities in the nearshore and offshore environments.
realizar pesquisas de base física (por exemplo,
qualidade de água) e ecológica (por exemplo,
Interested bidders should understand that AMA1 will habitats de coral e ervas marinhas e fauna marinha)
provide vessels from which the monitoring will take e actividades de monitoria nos ambientes nearshore
place. Therefore, all necessary monitoring equipment e offshore.
will need to be transported to and installed on a third
party marine vessel.
Damos a conhecer aos concorrentes interessados
que a AMA1 fornecerá navios a partir dos quais a
monitoria será realizada. Assim, todos os
Interested companies shall take the following steps:
equipamentos de monitoria necessários deverão ser
1. Register
at
AMA1
supplier
database transportados e instalados numa embarcação
marítima de terceiros.
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
2. Submit the Expression of Interest with the
following documentation:
As empresas interessadas deverão seguir os passos
 Company profile – Legal entity name, Registration seguintes:
Certificate, number of years of experience, number
of employees etc.
1. Registar-se na Base de Dados de
 Detailed description of similar services offered
Fornecedores da AMA1:
 Portfolio of projects rendered– Respondents must http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
submit examples of having provided the above
outlined Services.
2. Submeter a Manifestação de Interesse
 Contact person (name, phone, & email) for receiving
com a documentação seguinte:
qualifications and commercial information.
 Perfil da empresa - Nome da entidade jurídica,
Certificado de Registo, número de anos de
If the Expression of Interest is submitted by a
experiência, número de funcionários, etc.;
consortium, respondents shall provide details of the joint  Descrição detalhada dos serviços semelhantes
venture agreement, which must define the terms and
prestados;
conditions of the consortium, the period of its duration  Carteira de projectos executados - Os
and the form of participation of the members of the
concorrentes devem provar ter prestado os
consortium.
serviços acima descritos;
 Pessoa de contacto (nome, telefone e email) para
Following receipt of Expressions of Interest, AMA1
receber qualificações e informações comerciais.

may select companies for further pre-qualification.
Submission of an Expression of Interest does not Caso a Manifestação de Interesse seja apresentada
guarantee that a company will receive an invitation to por um consórcio, as empresas concorrentes
tender.
deverão apresentar o contrato do consórcio, que
deve definir os termos e condições do consórcio, o
All data and information provided pursuant to this período de sua duração e a forma de participação
inquiry will be treated as strictly confidential and will dos membros do consórcio.
not be disclosed to third parties.
Após a recepção da Manifestação de Interesse, a
The Expression of Interest with the subject: Marine AMA1 poderá seleccionar empresas para uma préEnvironmental Monitoring Services
shall be qualificação adicional. A apresentação de
submitted no later than 17:00 Mozambique time of 25 Manifestação de Interesse não garante que a
March 2019, to the following Electronic address: empresa seja convidada ao concurso.
rsccontractsMOZ@anadarko.com
Todos os dados e informações fornecidos de acordo
com este concurso serão tratados como estritamente
confidenciais e não serão divulgados a terceiros.
A Manifestação de Interesse com o assunto:
Serviços de Monitoria Ambiental Marítima deve
ser submetida até às 17:00 horas de Moçambique do
25 Março de 2019, ao seguinte endereço
electrónico: rsccontractsMOZ@anadarko.com.

