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ANÚNCIO DE CONCURSO

  

O Governo da República de Moçambique (GdM) recebeu uma Linha de crédito do Governo da
República da Índia e pretende aplicar parte dos recursos desse crédito para pagamentos ao
abrigo do contrato para a Construção de uma Fábrica de Painéis Solares em Moçambique
baseado no contrato do tipo Chave na mão.

 O Fundo de Energia (FUNAE), em representação do GdM, convida concorrentes elegíveis de
origem Indiana a apresentar as suas propostas fechadas que desejam  participar neste
concurso Chave na mão. O concurso será conduzido através de procedimentos de contratação
internacional e está aberto a todos os concorrentes de origem indiana.

      

Os critérios de elegibilidade aplicáveis são os seguintes:

 • Ser uma Empresa de origem indiana
 • Deve ser empresa certificada ISO e deve estar no negócio por um período mínimo de 10
(dez) anos
 • O património líquido mínimo deve ser de US$ 30 milhões de dólares
 • Deve ter facturação anual de US$ 100 milhões de dólares durante cada um dos últimos 3
(três) anos
 • Deve ter disponibilidade de US$ 100 milhões linha (s) de crédito dos bancos
 • 5 anos de experiência trabalhando no continente Africano
 • 3 anos de experiência a trabalhar em Moçambique

 Os concorrentes elegíveis interessados poderão adquirir a documentação do concurso junto
ao escritório do Fundo de Energia-FUNAE e inspeccionar os documentos do concurso no
endereço abaixo indicado das 07h30 ás 15h30 (Hora local) de segunda a sexta-feira a partir de
03 de Outubro de 2011 mediante o pagamento de uma importância não reembolsável de US$
300 (trezentos dólares americans). O método de pagamento será em dinheiro ou cheque
visado. O documento do concurso também podem ser enviados por correio expresso DHL para
concorrentes interessados que pagarem as despesas do envio no total de US$ 500 (quinhentos
dólares  americanos).

 O concurso será realizada em duas fases no processo de avaliação, parte da avaliação de
propostas técnica e outra financeira (preço) a ser apresentadas em envelopes separados. A
proposta técnica será aberta e avaliada em primeiro lugar. As Propostas que não reúnam as
condições técnicas adequadas serão rejeitadas e a proposta financeira não será aberta. Só
serão abertas as propostas de preços dos concorrentes que reúnam as propostas técnicas
aceitáveis.
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 Uma visita ao local será organizado pelo FUNAE no dia 12 de Outubro de 2011 para os
concorrentes que desejam visitar o local da construção da fábrica. A visita ao local não é
obrigatória. O local do encontro para a deslocação ao local será no escritório do Fundo de
Energia-FUNAE em Maputo às 09:00 horas e o transporte para a deslocação ao local será por
conta do concorrente.

  

As propostas devem ser apresentadas em envelopes lacrados sendo 1 original + 4 cópias, de
acordo com as Instruções aos concorrentes e acompanhado por uma garantia bancária de US$
250.000 (duzentos e Cinquenta Mil dolares Américanos) válido por um período de 28 dias para
além da validade de suas propostas. Os concorrentes deverão manter as suas propostas
válidas por um período de 90 (noventa) dias contado a partir da data de apresentação de
ofertas.

  

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até ou antes das 10h00 (Hora local)
do dia 07 de Novembro de 2011. As propostas serão abertas no mesmo dia às 10h30 (Horário
local), na presença dos representantes dos concorrentes que optarem por assistir à cerimónia
de abertura das propostas.

  

Os concorrentes deverão apresentar suas propostas explicando em detalhe as suas opções /
prova de sua experiência, benefícios e realizações de seu esquema. Os critérios de
qualificação aplicáveis são:

 • Ser uma tecnologia comprovada e de  indiana ao longo de um período de 15 anos
 • Experiência na fabricação de células solares e módulos fotovoltaicos

  

Quaisquer dúvidas dos concorrentes serão recebidos até ao dia 19 de Outubro de 2011. O
Fundo de Energia-FUNAE irá responder aos pedidos de esclarecimentos  até dia 26 de
Outubro de 2011.

 As propostas recebidas após o termo do prazo estipulado de submissão não serão
consideradas. O Fundo de Energia-FUNAE reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer
ou todas as propostas a seu critério sem apresentar qualquer motivo. FUNAE não é obrigado a
aceitar a proposta mais baixa e reserva o direito de negociar com os concorrentes.

  

Para fins de apresentação da proposta, o endereço do Contratante é:
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Fundo de Energia (FUNAE)
 Construção da fábrica de Painéis Solares
 Rua da Imprensa, no 256
 6 andar, Porta 607-610
 Caixa Postal 2289
 Maputo, Moçambique
 Ph +258-21- 304717/20
 (M) 258-823216550

  

e-mail: constantinocachela[@]funae.co.mz

  

             fernandonamburete[@]funae.co.mz
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