Invitation to Submit Expression of Interest
Project Implementation and Construction Supervision
Services for the Upgrading and Maintenance of the
Baucau – Venilale – Viqueque Highway Project
Lot 1: Baucau – Venilale Section (Sta 3+740 to Sta
27+120) and
Lot 2: Venilale – Viqueque Section (Sta 27+120 to Sta
62+010)
REOI/026/MOPTC-2017

Convite para Manifestação de Interesse Para a
Implementação do Projeto e Serviços de Supervisão
de Construção para a Modernização e Manutenção
da via rodoviária de Baucau-Venilale-Viqueque,
Projeto de Auto-Estrada
Lote 1: Seção Baucau-Venilale (Est. 3+740 a Est.
27+120 e Lote 2: Seção Venilale-Viqueque (Sta.
27+120 a Est. 62+010).

Dated: 13 September 2017
REOI/MOPTC-201

Country

Date: 13 September 2017

: Democratic Republic of Timor-Leste
Nationalidade: Democratic Republic of Timor-Leste

Title of Project : Baucau to Viqueque Highway Project
ADB Loan 51115-TIM
Implementing Agency:
Ministry of Public Works, Transport and
Communications (MPWTC)
Brief Project Description
The Government of the Democratic Republic of TimorLeste (GoTL) applied for a loan from the Asian
Development Bank (ADB) towards the cost of upgrading
and maintenance of the Baucau – Venilale - Viqueque
Road (Sta. 3+740 to Sta. 27+120 and Sta. 27+120 to
Sta. 62+010).
The Council for the Administration of Infrastructure Fund
(CAFI) will be the Executing Agency (EA) and the
Ministry
of
Public
Works,
Transport
and
Communications (MPWTC) will be the Implementing
Agency (IA) through the Project Management Unit
(PMU) of the National Directorate for Roads, Bridges
and Flood Control. Part of the proceeds of the loan will
be used to finance the consulting services to undertake
the project implementation and construction supervision
of the road upgrading.
The project aims to upgrade the roads to an all-weather
asphalt surfaced standard. The works are expected to
be in two (2) contract packages. The physical upgrading
works for this road corridor will include: (i) Construction
or reinforcement of slope stabilization structures; (ii)
improvement of drainage structures to meet forecasted
rainfall volumes and intensities; and (iii) pavement
upgrading with selective widening. Routine maintenance
will be carried out during the Defects Notification Period
(DNP) and will comprise the activities necessary for
keeping the road in compliance with the performance
standards and service levels. The maintenance works
cover the pavement, bridges, other structures,
shoulders, drainage, traffic services, health and safety,
vegetation control, slope protection, and slides removal.
The Contractor will also be responsible for possible
emergency works during the whole duration of the

Título do Projeito: Projeto da Estrada de Baucau para
Viqueque ADB Loan 51115-TIM
Agência de Implementação: Ministério das Obras
Públicas, Transportes e Comminicações
Breve Descrição do Projeto
O Governo da República Democrática de Timor-Leste,
solicitou um emprêstimo do Banco Asiático de
Desenvolvimento
para financiar a Modernização
(melhoria) e Manutenção da via rodoviária de BaucauVenilale-Viqueque (Est. 3+740 a Est. 27+120 e Sta.
27+120 a Est. 62+010).
O Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas será a Agência Executora (AE) e o Ministério
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações será
a Agência de Implementação (AI) através da Unidade
de Gestão de Projetos (UGP) da Direção Nacional de
Estradas, Pontes e Controle de Inundações. Parte dos
recursos de empréstimo será utilizada para financiar os
serviços de consultoria para a realização
da
implementação do projeto e a supervisão de construção
para a melhoria das estradas.
O projeto visa melhorar as estradas para um piso de
asfalto para todos os tipos de condições climáticas.
Espera-se que os trabalhos estejam em dois (2)
pacotes de contratos. Os trabalhos de atualização física
para este corredor rodoviário incluirão: (i) Construção
ou reforço das estruturas de estabilização da inclinação;
(ii) Melhoria das estruturas de drenagem para atender
aos volumes e intensidades de precipitação previstos; e
(iii) Melhoria do pavimento com alargamento seletivo. A
manutenção de rotina será realizada durante o Período
de Notificação de Defeitos (DN)) e compreenderá as
atividades necessárias para manter a estrada em

contract.
Consulting Services
Approximately, 300 person-months for international
specialists and 600 person-months for national
specialists will be required. The complete terms of
reference for the consulting services is attached for
ready reference.
Selection of a firm of consultants will follow Quality- and
Cost-Based Selection process in accordance with ADB
Guidelines. The consultant’s services will be wholly
financed out of the ADB loan.
Implementation Period
It is expected that the implementation of the civil works
contracts is in mid-2018 and the whole of the works is
expected to be completed by mid-2021, though services
will be required for supervising the Defects Notification
Period activities.
The MPWTC through the National Procurement
Commission (NPC) now invites eligible international
firms in joint venture or in association with national
consulting firms to submit their Expressions of Interest
(EOI), meeting the following criteria:
i.

ii.

Experience related to the transport sector in Asia
and the Pacific region, and preferably in TimorLeste. Technical expertise particularly related to
roads involving contract management and
construction supervision. Extensive experience in
developing countries is desirable; and
Familiarity with the policies and guidelines of ADB,
as well as those of the Government of Timor-Leste.

Interested consulting firms must use the standard EOI
template available in ADB website.
The EOI shall only be submitted online through ADB’s
Consultant Management System (http://csrn.adb.org).
The deadline for submission is on 13 October 2017.
This Notice along with the Terms of Reference (TOR),
indicative Cost Estimate and other relevant information
are available in ADB’s web site for Consulting Services
Recruitment
Notice
(http://csrn.adb.org).
The
advertisement is also available in Ministry of Finance
(Timor-Leste) (http://www.mof.gov.tl) and dgMarket
(http://www.dgMarket.com) websites.
Interested consulting firms must provide information
indicating that they are qualified to perform the services.
The consulting firms may associate with other
international and national firms to enhance their
qualifications.

conformidade com os padrões de desempenho e níveis
de serviço. As obras de manutenção compreendem o
pavimento, pontes, outras estruturas, bermas,
drenagem, serviços de tráfego, saúde e segurança,
control de vegetação, proteção de declive e remoção de
lâminas. O Empreiteiro será também responsável por
possíveis obrasde emergência durante toda a duração
do contrato.
Serviços de Consultoria
Aproximadamente, serão necessários 300 pessoas-mês
para especialistas internacionais e 600 pessoas-Mês
para especialistas nacionais. Os termos de referência
para os serviços de consultoria encontram-se anexados
para referência imediata.
A seleção de uma empresa de consultores seguirá o
processo de Seleção por Qualidade /Preço )Custo) de
acordo com as Diretrizes do ADB. Os serviços do
consultor serão totalmente financiados com o
empréstimo do BAD.
Espera-se que a implementação dos contratos de obras
civis seja em meados de 2018 e que a totalidade das
obras deverá ser concluída em meados de 2021,
embora os serviços sejam ainda necessários para
supervisionar as atividades do Período de Notificação
de Defeitos.
O MPWTC através da Comissão Nacional de
Aprovisionamento
agora
convida
empresas
internacionais elegíveis em forma de joint venture ou
associação com empresas nacionais de consultoria a
apresentarem as suas Manifestações de Interesse (MI),
atendendo aos seguintes critérios:
i. Experiência relacionada ao setor de transportes na
região da Ásia e Pacífico, e de preferência em TimorLeste.
Especialização
técnica
particularmente
relacionada com estradas envolvendo gestão de
contratos e supervisão de construção. É preferível uma
vasta experiência em países em desenvolvimento; e
ii. Familiaridade com as políticas e diretrizes do BAD,
bem como com as do Governo de Timor-Leste.
As empresas de consultoria interessadas devem usar o
modelo EOI padrão disponível no site do ADB.
O EOI só deve ser submetida on-line através do
Sistema de Gestão de Consultores da e

All firms will be advised of the result of their Expressions
of Interest. Only consulting firms that have been
shortlisted will be invited to submit a proposal for the
project’s consulting services. The names and addresses
of shortlisted firms will be published in the ADB and
GoTL websites.
Additional information of the project can be obtained
from the NPC at the address given below during
working hours from 09:00 to 17:00 (Monday to Friday).
The NPC would try to provide expeditiously the
additional information requested but any delay in
providing such additional information will not be
considered a reason for extending the deadline for the
submission of the EOI.
NPC address:
National Procurement Commission
Rua de Balide, Patrimonio de Estado
Dili, Timor-Leste
Attention

:

Telephone

:

Mr. ANICETO DO ROSARIO
Director, NPC
(+670) 3331101

Email
:
adorosario@cna.gov.tl copy to
ederamos@cna.gov.tl and ardosoares@cna.gov.tl

(http://csrn.adb.org). O prazo para a apresentaçãoo é
em 13 Outubro de 2017.
O Aviso, juntamente com os Termos de Referência
(TOR), Estimativa de Custo indicativa e outras
informações relevantes estão disponíveis no site do
Aviso de Recrutamento de Serviços de Consultoria do
ADB (http://csrn.adb.org). O anúncio também está
disponível no site do Ministério das Finanças (TimorLeste)
http:
www.mof.gov.tl)
e
dgMarket
(http://www.dgMarket.com).
As empresas de consultoria interessadas devem
fornecer informações indicando que estão qualificadas
para executar os serviços. As empresas de consultoria
podem se associar a outras empresas internacionais e
nacionais para melhorar suas qualificações.
Todas as empresas serão informadas do resultado de
suas Manifestações de Interesse. Apenas as empresas
de consultoria que tenham sido selecionadas serão
convidadas a apresentar uma proposta para os serviços
de consultoria do projeto. Os nomes e endereços das
empresas pré-selecionadas serão publicados nos sites
ADB e GoTL.
Informações adicionais do projeto podem ser obtidas
nas instalações da CNA na morada abaixo indicada,
durante o horário de expediente das 09:00 às 17:00 (de
Segunda a Sexta-feira). A CNA tentará fornecer
rapidamente as informações adicionais solicitadas, no
entanto, quaisquer atrasos no fornecimento das
referidas informaçõesa não serão considerados como
motivo para prolonger ou prorrogar
o prazo da
Manifestação de Interesse do EOI.
Endereço da CNA:
Comissão Nacional de Aprovisionamento
Rua de Balide, Património de Estado
Dili, Timor-Leste
A/C de: Sr. ANICETO DO ROSÁRIO, Diretos da CNA
Telefone: (+670) 3331101
Email:
adorosario@cna.gov.tl
copia
para
ederamos@cna.gov.tl e ardosoares@cna.gov.tl

