
 

 

 

 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA O ESTUDO DE VIABILIDADE, PROJECTO 

DETALHADO, E DOCUMENTOS DE CONCURSO PARA AS OBRAS CIVIS PARA A 

MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NAMETIL, MALEMA, 

NAMIALO E NAMAPA 

 

A República de Moçambique recebeu uma doação (D2B17MZ08) do Governo Holandês para o Projecto 

Water4Nampula. O Governo da República de Moçambique pretende alocar uma parte dessa doação para 

contratar uma empresa de consultoria (ou um consórcio) para levar a cabo os estudos preparatórios 

necessários ao desenvolvimento do projeto. A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento 

(AIAS) é a agência executora do projecto. 

 

O serviço inclui a elaboração: (a) do estudo de viabilidade e desenho conceptual; (b)  da Análise de 

Impacto Social e Ambiental preliminar (AISA); (c) do desenho detalhado para um horizonte de 20 anos; e 

(d) dos documentos do concurso para a construção/reabilitação e expansão para cada um dos sistemas de 

abastecimento de água das vilas de Nametil, Malema, Namialo e Namapa, localizadas na Provínvia de 

Nampula.  

 

Além disso, o estudo fornecerá a base para a avaliação da RVO (Agência Empresarial Holandesa, através 

do seu instrumento DRIVE) e potenciais doadores e, consequentemente, a decisão sobre o financiamento e 

a execução do projecto.  

 

A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento (AIAS), convida empresas de consultoria 

elegíveis (Consultores) para manifestar o seu interesse em prestar os Serviços. Os consultores interessados 

deverão fornecer informações que demonstrem que eles têm as qualificações necessárias e a experiência 

relevante para realizar os serviços. Os critérios de pré-selecção são: (a) Qualificações e experiência gerais; 

(b) Experiênca específica na elaboração de desenhos detalhados para sistemas de abastecimento de água e 

outras áreas relevantes; (c) Experiência de trabalho na região e em Moçambique; (d) Disponibilidade de 

pessoal qualificado. As MdIs devem conter descrições das empresas, incluindo sua estrutura 

organizacional, referências de projetos, currículos e certificações da empresa em relação às políticas de 

salvaguardas ambientais e sociais. 

 

O concurso internacional será implementado de acordo com as Boas Práticas de Aquisição da OCDE e em 

conformidade com os regulamentos e leis da República de Moçambique (Decreto n.º 5/2016, de 8 de 

Março). Os consultores serão seleccionados de acordo com o método de Selecção Baseada na Qualidade e 

Custo (QCBS).   

 

Consultores podem associar com outras empresas sob a forma de uma “joint venture” ou um subcontrato para 

melhorar as suas qualificações. 

 

As manifestações de interesse (MdIs) deverão ser físicamente entregues, na língua inglesa, no endereço 

abaixo até 27 de Agosto de 2018, das 8:00 até 15:00 e devem indicar claramente: "Manifestação de 

Interesse para Serviços de Consultoria para o Estudo de Viabilidade, Projecto Detalhado, e 

Documentos de Concurso para as Obras Civis para a Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água 

de Nametil, Malema, Namialo e Namapa.” Os consultores interessados podem obter mais informações nos 

e-mails em baixo até dois dias antes do prazo de entrega. 

 

ADMINISTRAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO  

Avenida Eduardo Mondlane 1352, 4 ° floor 

Tel. +258 21 303339 

Email: aias.d2b@gmail.com 

Maputo, Mozambique 



 

 

 

 

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

 

CONSULTANCY SERVICES FOR THE FEASIBILITY STUDY, DETAILED DESIGN, AND 

TENDER DOCUMENTS OF THE CIVIL WORKS FOR THE IMPROVEMENT OF THE 

NAMETIL, MALEMA, NAMIALO AND NAMAPA WATER SUPPLY 

 

The Republic of Mozambique received a grant (D2B17MZ08) from the Government of the Netherlands for 

the Water4Nampula Project. The Government of Republic of Mozambique intends to use part of the grant 

to contract a consulting company (or a consortium of consulting companies) to undertake the necessary 

preparatory studies to develop the project. The Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento 

(AIAS) is the Executing Agency for this project. 

 

The Services include the elaboration of: (a) a feasibility and conceptual design, (b) an Environmental, 

Social Impact Assessment (ESIA); (c) detailed design for a 20-year time horizon; and (d) tender documents 

for the construction/rehabilitation and expansion of each of the water supply systems of the small towns of 

Nametil, Malema, Namialo and Namapa, located in Nampula Province.  

 

The consultancy will furthermore provide the basis for the appraisal of RVO (Netherlands Enterprise 

Agency, through its DRIVE instrument) and potential other donors and therewith the decision on whether or 

not to finance and implement the project. 

 

The Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento (AIAS) now invites eligible consulting firms 

(“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide 

information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the 

Services. The shortlisting criteria are: (a) General qualifications and experience; (b) Specific experience 

with the detailed design of water supply systems and other relevant areas; (c) Experience in working in 

the region and in Mozambique; (d) Availability of appropriate skills among staff. The EOIs should 

contain company descriptions including its organizational structure, project references, CVs, and 

company certifications regarding environmental and social safeguards policies.  

 

The international tender will be implemented in accordance with OECD Good Procurement Practices and will 

be compliant with the regulations and laws of the Republic of Mozambique (Decree n.º 5/2016,  of the 8
th

 

of March). A Consultant will be selected in accordance with the Quality- and Cost-Based Selection method. 

 

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their 

qualifications. 

 

Expressions of interest (EoIs) must be physically delivered, in English,  to the address below by August 27, 

2018, from 8:00 am until 3:00 pm and should clearly indicate:  “Expression of Interest for Consultancy 

Services for the Feasibility Study, Detailed Design, and Tender Documents of the Civil Works for the 

Improvement of the Nametil, Malema, Namialo and Namapa Water Supply.” Interested consultants may 

obtain further information through the email below until two days before the deadline. 

 

ADMINISTRAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO  

Avenida Eduardo Mondlane 1352, 4 ° floor 

Tel. +258 21 303339 

Email: aias.d2b@gmail.com 

Maputo, Mozambique 

 

 

 


