Anexa nr.12
la Documentaţia standard nr.____
din “___” ____________ 20__
DECLARAŢIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Reparatia capitala a str. I. Creanga (tronson
cuprins intre str. Alba-Iulia si bd. Stefan cel Mare si Sfint) cu
Reabilitarea retelelor
de apeduct si canalizare din str. Ion Creanga mun. Chisinau”
2. Numărul şi data contractului: contract nr.05-03/21 din 05.03.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: "GENESIS International" SRL "
4. Adresa beneficiarului: or. Chişinău, str. Albisoara 84/6
5. Ţara: Republica Moldova
6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(contractant unic)
7. Valoarea contractul
exprimată în moneda
exprimată
în care s-a
în echivalent
încheiat contractul
mii dolar SUA
a) iniţială
(la data semnării contractului ): / 8 511, 71 mii Lei MD /
/ 483,64/
b) finala
(a data finalizării contractului)

/ 8 511,71 mii Lei MD /

/483,64 /

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare: litigii nu au avut loc
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată - 9 luni
b) efectiv realizată –7 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul:.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 01/14 din 14
.10.2021
11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară,
cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități şi
categorii de lucrări prevăzute în contracte: obiectul constă în executarea lucrărilor de
construcție a stadionului si clădirilor aferente la cheie, inclusiv lucrările ce țin de
montarea rețelelor inginerești interioare si exterioare si amenajarea teritoriului..
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La solicitare
Recomandare
Compania „GENESIS International” SRL, în calitate de Beneficiar a colaborat cu compania
de construcții „Varincom” SRL în cadrul proiectului pentru executarea lucrărilor de amenajare a
trotuarelor și terenului adiacent la obiectul ”Reparația capitală a str. I. Creangă (tronson cuprins
între str. Alba-Iulia și bd. Ștefan cel Mare si Sfânt) cu Reabilitarea rețelelor de apeduct si
canalizare din str. Ion Creangă mun. Chișinau”.
Volumele de lucrări, preconizate spre execuție la obiectului dat, au fost realizate conform
contractului de antrepriză nr. 05-03/21 din 05 martie 2021, în sumă totală de 8511,71 mii lei
Lucrările contractate au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție, la nivelul
calității corespunzătoare cerințelor contemporane și normativelor în vigoare.
Pe parcursul derulării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice și
neconformități ce au dus la refacerea lucrărilor.
Specialiștii întreprinderii au dat dovadă de o experiență bogată în organizarea și
executarea lucrărilor contractate și au oferit întotdeauna suport profesionist în alegerea celor mai
bune soluții, în vederea îndeplinirii calitative și în termen cât mai rezonabil a lucrărilor
încredințate.
Potențialul „Varincom” SRL permite de a executa tot spectrul de lucrări la volume și mai
mari.
Luând în considerație cele menționate mai sus, recomandăm compania SRL „Varincom”
ca fiind un antreprenor profesionist pentru executarea lucrărilor de construcții preconizate spre
realizare în cadrul proiectului Dumneavoastră.

Director tehnic
„GENESIS International” SRL__________________________ Stefan Ciubotaru

