EXTENSÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA OFERTA
TE0782019 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE REJEITOS 3 (TC3)

EXTENSION OF BID SUBMISSION DATE FOR TE078/2019
CONSTRUCTION OF TAILING STORAGE FACILITY 3 TSF3 (TC3)

Minas de Benga, Lda prolonga a data de apresentação da
proposta para o concurso acima mencionado até 11horas do dia
11/08.19
As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo :
Buying@icvl.co.mz

Minas de Benga, Lda hereby extends the bid submission date
for the above mentioned tender up to 11am on the 08.11.19

Os concorentes interessados podem observar que:
Note-1:

The interested bidders may please note that:
Note-1:

A MBL está sujeita ao Regime Especial de Regularização do IVA
(Imposto sobre o Valor Acrescentado) nos termos do Decreto
78/2017 de 28 de Dezembro, o qual exige que a MBL pague o
valor líquido das facturas recebidas de seus fornecedores de
bens e serviços (ou seja, pagamento de facturas sem pagar o
respectivo IVA) e emita Notas de Regularização do IVA a favor de
seus fornecedores.
Assim, qualquer factura emitida pelo Contratado (para bens e
serviços não enquadrados no art. 20º do Código do IVA) será
paga líquida de IVA (ou seja, não se irá pagar o IVA) e, em
contrapartida, a MBL entregará Notas de Regularização do IVA
que servirão de base para a não liquidação do IVA.
As facturas deverão ser apresentadas atempadamente para
permitir a emissão da respectiva Nota de Regularização do IVA
dentro do prazo legal e sua posterior regularização junto da
Repartição de Finanças competente. A entrega das facturas
pelos fornecedores deve estar em conformidade com as
“Instruções para os fornecedores: Processo de compra e
pagamento da ICVL”, pelo que, a não conformidade com as
“Instruções para os fornecedores: Processo de compra e
pagamento da ICVL” resultará na rejeição das mesmas por parte
dos serviços internos da MBL.
Note-2:

MBL is under the Special VAT (Value Added Tax) Regularization
Regime in the terms of the Decree 78/2017 of 28 December,
which requires MBL to pay the net value of invoices received
from its suppliers of goods and services (i.e., payment of
invoices without paying corresponding VAT) and to issue VAT
Regularization Notes in favor of its suppliers.

A visita ao local será agendada para dia 05.11.19 às 9h para
aqueles que não puderam participar a visita ao local no dia
17.11.19, desde que recebida uma notificação por e-mail de tais
concorentes até dia 04.11.19 ate as 13h para os endereços de email abaixo mencionados:

Site visit shall be arranged on 05.11.19 at 9am for those bidders
who could not join for the same on 17.11.19 provided an email
intimation is received from such bidders by 04.11.19 1pm to
the below mentioned email addresses:

Aniza.sidi@icvl.co.mz
RajendraKumar.Mishra@icvl.co.mz
Mauro.Fernandes@icvl.co.mz
Manuel.Carrilho@icvl.co.mz
Os pedidos de esclarecimento poderão ser enviados para o
endereço electrónico assima.

Aniza.sidi@icvl.co.mz
RajendraKumar.Mishra@icvl.co.mz
Mauro.Fernandes@icvl.co.mz
Manuel.Carrilho@icvl.co.mz
Clarification enquiries may also be addressed to the above
email addresses.

The bids shall be submitted to the email address as below:
Buying@icvl.co.mz

Thus, any invoice issued by the Contractor (for goods and
services not covered by Article 20 of the VAT Code) will be paid
net of VAT (i.e., VAT will not be paid) and, in return, MBL will
deliver VAT Regularization Notes that will serve as the basis for
non-payment of VAT.
Invoices must be presented in due time to allow the issuance of
the respective VAT Regularization Note within the legal
deadline and its subsequent regularization with the competent
Tax Office. The invoices delivery by the suppliers must be in
accordance with the “Vendor Guidance: ICVL purchase to pay
process” and, therefore, non-compliance with “Vendor
Guidance: ICVL purchase to pay process” will result in invoice
rejection by MBL`s internal services.

Note-2:

