EXPRESSION OF INTEREST FOR
SUBSEA SUPPORT EQUIPMENT COMMISSIONING

Anadarko Moçambique Área 1, Lda (“AMA1”) is
developing the Mozambique Liquid Natural Gas
(LNG) Project in Palma District in Northern
Mozambique. The supply of commissioning services
and associated goods is required to support the
commissioning & start-up through integration of key
components of the onshore LNG plant with the
upstream production wells and supporting
infrastructure.
AMA1 invites interested entities to submit an
Expression of Interest for the provision of specialized
commissioning services relating to the following
disciplines:
 Electrical
 Mechanical
 Piping
 Industrial Programming
 Operations
 Process
 Technical Procedure Writing

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O PARA
COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE APOIO
SUBMARINO
A Anadarko Moçambique Área 1, Lda (“AMA1”) está a
desenvolver o Projecto de Gás Natural Liquefeito (GNL) no
Distrito de Palma, no Norte de Moçambique. O
fornecimento de serviços de comissionamento e bens
associados é necessário para apoiar o comissionamento e
início através da integração de componentes-chave da
fábrica de GNL onshore com os poços de produção
upstream e infraestrutura de apoio.
A AMA1 convida as entidades interessadas a apresentar
uma Manifestação de Interesse para a prestação de serviços
especializados de comissionamento relacionados com as
seguintes áreas:
 Eléctrica
 Mecânica
 Tubagem
 Programação Industrial
 Operações
 Processo
 Escrita Técnica de Procedimentos
O âmbito do trabalho exigirá uma fase de desenvolvimento
detalhado no escritório de engenharia do projecto, seguida
por uma fase de execução no local do projecto.

The scope of work will require a detailed
development phase at the project engineering office,
Requisitos de Serviço
followed by a site execution phase.
Service Requirements
AMA1 requires interested parties to meet these minimum
requirements:
 Development of execution plans
 Development of detailed level 2, 3 & 4 schedules.
 Risk analysis and mitigation
 Preparation and management of procedures
 SIMOPS planning and process management
 Field Based competency development and
assessment
 Execution of commissioning services for LNG
plants inclusive of Onshore LNG and Subsea
facility acceptance
 ISO certification
 CAD capability
 Completions software usage
Interested companies shall take the following steps:
1. Register
at
AMA1
supplier
database

A AMA1 exige que as partes interessadas cumpram estes
requisitos mínimos:
 Desenvolvimento de planos de execução
 Desenvolvimento de cronogramas detalhados de
nível 2, 3 e 4.
 Análise e mitigação de riscos
 Preparação e gestão de procedimentos
 Planificação e gestão de processos do SIMOPS
 Desenvolvimento e avaliação de competências
baseadas em campo
 Execução de serviços de comissionamento para
fábricas de GNL, inclusive de aceitação de
instalações de GNL Onshore e Submarinas.
 Certificação ISSO
 Capacidade CAD
 Uso do software de completamento
As empresas interessadas devem seguir os seguintes passos:
1. Proceder ao registo na Base de Dados de
Fornecedores
da
AMA1

2.
a)
b)
c)
d)
e)

http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
And
Submit the Expression of Interest with the
following documentation:
Company profile
Company capabilities addressing minimum
requirements
Detailed description of similar services offered
Portfolio of projects rendered in remote locations
Contact person (name, phone, & email) for
receiving
qualifications
and
commercial
information.

Following receipt of Expressions of Interest, AMA1 may
select companies for further pre-qualification. Submission
of an Expression of Interest does not guarantee that a
company will receive an invitation to tender.
The Expression of Interest with the subject: (Subsea
Support Equipment Commissioning) shall be submitted no
later than 17:00 [time zone] of 31st July 2019, to the
following
Electronic
address:
rsccontractsMOZ@anadarko.com.

http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
e
2. Submeter a Manifestação de Interesse com a
seguinte documentação:
 Perfil da empresa
 Descrição detalhada de serviços similares
oferecidos
 Carteira de projectos realizados
 Pessoa de contacto (nome, telefone e email) para
receber qualificações e informações comerciais.
Após a recepção de Manifestações de Interesse, a AMA1
poderá seleccionar empresas para a pré-qualificação
adicional. A apresentação de Manifestação de Interesse não
garante que uma empresa receba um convite para a
apresentação de proposta.
A Manifestação de Interesse com o assunto:
Comissionamento de Equipamento de Apoio Submarino
deverá ser enviado até às 17:00 [horário local] de 31 de
Julho de 2019, para o seguinte endereço electrónico:
rsccontractsMOZ@anadarko.com

