REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E APOIO INSTITUCIONAL

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
MINISTERY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING
WATER SECTOR SERVICES AND INSTITUTIONAL SUPPORT PROJECT

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PROCUREMENT MANAGEMENT UNIT

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL COMO ASSESSOR DE INVESTIMENTO PARA O FIPAG

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Identificação do Projecto: P0104566
FIPAG/WASIS/CON-26/10

CONSULTING SERVICES FOR INDIVIDUAL CONSULTANT INVESTMENT ADVISOR TECHNICAL ASSISTANT TO FIPAG

Esta solicitação de manifestação de interesse, segue o anúncio de licitação para o projecto publicado no "development Business" de 8 de Junho de 2010.

Identification of the Project: P0104566
FIPAG/WASIS/CON-26/10

O Governo de Moçambique recebeu um crédito da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) através dos fundos do projecto para os Serviços de Abastecimento
de Agua e Apoio Institucional e pretende aplicar parte dos recursos deste crédito para pagamentos elegíveis nos termos do contrato para os serviços de consultoria para
consultor individual como assessor de investimento para o FIPAG.

This request for expressions of interest follows the general procurement notice for this Project that appeared in Development Business (dgMarket) of 8th of June 2010.

Os serviços deste contrato incluem:

The Government of Mozambique has applied for a credit from the International Development Association (IDA) toward the cost of the Water Services and Institutional
Support Project, and intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under the contract for the Consulting Services for Investment Advisor Technical
Assistant to FIPAG.

a) Desenvolvimento de Planos director para a expansão da rede e dos sistemas de distribuição. Isto irá incluir a identificação de investimentos necessários para cobrir à
demanda, melhorar a eficiência operacional as perdas de água nas cidades.
b) Identificar atempadamente as necessidades de investimento e preparar a documentação de apoio para obter financiamento para as necessidades identificadas e demonstrar
o progresso e a efectiva utilização dos recursos.
c) Rever regularmente as especificações e materiais utilizados, a fim de padronizar o inventario e metodologia de trabalho.
d) Preparar as especificações dos documentos de concurso e Termos de Referência para os serviços identificados, obras e bens.
e) capacitar os técnicos do Departamento de Investimento, diariamente transferindo habilidades , para assegurar a sua capacidade de executar das suas funções e tarefas de
forma eficaz
f) preparar e gerir planos estratégicos de investimento e
g) Supervisão efectiva dos contratos e de submissão dos relatórios de conclusão e desenhos "construídos”
h) Elaborar planos de actividade e orçamentos anuais.
O Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água (FIPAG) convida os consultores individuais elegíveis a manifestar seu Interesse em prestar Serviços. Os
consultores se interessados deverão fornecer Informação indicando Que Estão os qualificados parágrafo executar Serviços OS (Brochuras, descrição de Trabalhos similares,
Condições similares Experiência em, etc)
O consultor de investimento devem possuir as seguintes qualificações e experiência:
• A licenciatura em Engenharia Civil / Hidráulica, acrescido de um grau aplicável na gestão de uma instituição reconhecida internacionalmente.
• Experiência de pelo menos vinte anos no sector da água, dos quais pelo menos dez devem ser de nível superior relacionadas ao Planeamento Estratégico e
Desenvolvimento de Programas de Gestão.
• Experiência em projectos financiados pelo do Banco Mundial e em processos de licitação.
• Experiência em países em desenvolvimento, de preferência na África Austral.
• Fluência em Inglês e conhecimentos do idioma Português seria uma vantagem.
O consultor individual serão seleccionados de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Directrizes do Banco Mundial: Selecção e Contratação de Consultores
pelos Mutuários do Banco Mundial, Maio de 2004 (revisto em Outubro de 2006 e Maio de 2010).

The services of the assignment includes:
a) Development of longer term Strategic Plans for the expansion of the network and distribution systems. This will include identifying physical investments required to
meet the demand, improve the operational efficiency and reduce unaccounted for water in the urban cities.
b) Identify Investment Needs well in advance and prepare supporting documentation to obtain funding for the identified needs and demonstrate progress and the effective
utilization of resources.
c) Regularly review Specifications and Materials used in order to standardize stock and work methodology.
d) Prepare Bidding Document Specifications and Terms of References for the identified services, works and goods.
e) Train members of the Investment Department on a day-by-day basis and transfer skills to assure their ability to execute their duties and tasks in an effective manner.
f) Preparing and managing Strategic and Investment Plans.
g) Effective Supervision of Investment Contracts and the submission of Completion Reports and As-build drawings.
h) Prepare annual activity plans and budgets.
O Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água (FIPAG) convida os consultores individuais elegíveis a manifestar seu interesse em prestar os serviços.
Os consultores interessados deverão fornecer informações indicando que estão qualificados para executar os serviços (brochuras, descrição de trabalhos similares,
experiência em condições similares, etc.)
The Investment Advisor should possess the following qualifications and experience:
•
A degree in Civil Engineering /Hydraulic plus an applicable advance degree in Management from an internationally recognised tertiary institution.
•
At least twenty years experience in the Water sector of which at least ten should be at a senior level related to Strategic Planning and Development Program
Management.
•
Experience in World Bank assisted projects and procurement methods.
•
Experience in developing countries preferably in southern Africa
•
Fluency in English and working knowledge of the Portuguese language would be an advantage.

Os consultores interessados poderão obter maiores informações no endereço abaixo a partir de 08:00 -13:00 e 14:00 - 15:30 horas durante a semana.

An individual consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank's Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World
Bank Borrowers, May 2004 (Revised October 2006 and May 2010).

As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até 15:00 horas, 01 de Outubro de 2010.

Interested consultants may obtain further information at the address below from 08:00 -13:00 and 14:00 - 15:30 hours during weekdays.

Director Executivo
Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água
Av. Filipe Samuel Magaia, Nr 1291 R/C
Maputo, Moçambique.
Telefone: +258 21 308840
Facsimile: +258 21 308881
E-mail: fipag@fipag.co.mz

Expressions of interest must be delivered to the address below by 15:00 hours, 1st October 2010.
Chief Executive Officer
Fundo de Investimento e Patrimonio do Abastecimento de Água
Av. Filipe Samuel Magaia, Nr 1291 R/C
Maputo, Mozambique.
Telephone: +258 21 308840
Facsimile: +258 21 308881
E-mail: fipag@fipag.co.mz

Maputo, 20th September 2010
Maputo, 20 de Setembro de 2010

