Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1655983553877
din “23” iunie 2022

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
1. Denumirea şi obiectul contractului Pavarea curții blocului locativ de pe str.București,96,
mun.Chișinău
2. Numărul şi data contractului nr.1 din 15 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Asociația de coproprietari în condominiu NR.55/92
4. Adresa beneficiarului str.București,96, mun.Chișinău
5. Ţara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul general _
(se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat
 subantreprenor
7. Valoarea contractului
a) iniţială
(la data semnării contractului )
b) finală

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

475 790,26

(la data finalizării contractului) 475 790,26 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată

efectiv realizată 1,5 luni

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de
acte adiţionale încheiate
cu
beneficiarul
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din
10.06.2021.
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute
în contracte
În calitate de:Administrator
Digitally signed by Barbărasă Ion
Numele/Prenumele:Barbărasă
Date: 2022.07.03Ion
22:12:15 EEST
MoldSign Signature
Denumirea firmei Reason:
și
sigiliu:SRL”Bauhof
Location: Moldova

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
7. Denumirea şi obiectul contractului Reparația drumurilor locale din s. Ciuciuleni, r-nul
Hîncești
8. Numărul şi data contractului Nr. 16/COP/21 din 08 aprilie 2021_
9. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Ciuciuleni
10.

Adresa beneficiarului s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești

11.

Ţara Republica Moldova

12.

Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul general _
(se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat
 subantreprenor

7. Valoarea contractului
a) iniţială
(la data semnării contractului )
b) finală

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

574 286. 89 Lei

(la data finalizării contractului) 574 286. 89 Lei

13.

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul

lor desoluţionare:Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului
14.



acte

Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată
efectiv realizată 2 luni
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de
adiţionale încheiate
cu
beneficiarul

15. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din
10.06.2021.
16. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie
17. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute
în contracte
În calitate de:Administrator
Numele/Prenumele:Barbărasă Ion
Denumirea firmei și sigiliu:SRL”Bauhof

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
13.

Denumirea şi obiectul contractului Reparația str. Olăriei din s. Vărzărești, r-nul

Nisporeni.
14.

Numărul şi data contractuluiNr. 28 din 15 aprilie 2021_

15.

Denumirea/numele beneficiarului Primăria Vărzărești

16.

Adresa beneficiarului s. Vărzărești, r-nul Nisporeni

17.

Ţara Republica Moldova

18.

Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul general _
(se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat
 subantreprenor

7. Valoarea contractului
a) iniţială
(la data semnării contractului )
b) finală

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

1 071 831. 66 Lei

(la data finalizării contractului) 1 071 831. 66 Lei

18.

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul

lor desoluţionare:Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului
19.



acte

Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată
efectiv realizată 7 luni
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de
adiţionale încheiate
cu
beneficiarul

20. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din
02.12.2020.
21. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie
22. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute
în contracte
În calitate de:Administrator
Numele/Prenumele:Barbărasă Ion
Denumirea firmei și sigiliu:SRL”Bauhof Group”

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
19.

Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de renovare a drumului de acces spre

instituțiilepublice din s. Baxani.
20.

Numărul şi data contractuluiNr. 14/1 din 11 septembrie 2020_

21.

Denumirea/numele beneficiarului Primăria Baxani

22.

Adresa beneficiarului s. Baxani, r-nul Soroca

23.

Ţara Republica Moldova

24.

Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul general _
(se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat
 subantreprenor

7. Valoarea contractului
a) iniţială
(la data semnării contractului )
b) finală

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

399 072. 11 Lei

(la data finalizării contractului) 399 072. 11 Lei

23.

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul

lor desoluţionare:Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului
24.



acte

Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată _90 zile
efectiv realizată 70 zile
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de
adiţionale încheiate
cu
beneficiarul

25. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din
02.12.2020.
26. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie
27. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute
în contracte
În calitate de:Administrator
Numele/Prenumele:Barbărasă Ion
Denumirea firmei și sigiliu:SRL”Bauhof Group”

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de renovare a drumului de acces spre instituțiile
publice din s. Baxani.
2. Numărul şi data contractului Nr. 20/1 din 05 noiembrie 2020_
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Baxani
4. Adresa beneficiarului s. Baxani, r-nul Soroca
5. Ţara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul general _
(se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat
 subantreprenor
7. Valoarea contractului
a) iniţială
(la data semnării contractului )
b) finală

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

119 755. 37 Lei

(la data finalizării contractului) 119 755. 37 Lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată _40 zile

efectiv realizată 30 zile

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de
acte adiţionale încheiate
cu
beneficiarul
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – procesul-verbal din
decembrie 2020.
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute
în contracte
În calitate de:Administrator
Numele/Prenumele:Barbărasă Ion
Denumirea firmei și sigiliu:SRL”Bauhof Group

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a drumului din s. Cerlina.
2. Numărul şi data contractului Nr. 15 din 08 august 2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Nimereuca.
4. Adresa beneficiarului s. Cerlina, r-nul Soroca
5. Ţara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul general _
(se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat
 subantreprenor
7. Valoarea contractului
a) iniţială
(la data semnării contractului )
b) finală

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

126 876. 94 Lei

(la data finalizării contractului) 126 876. 94 Lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 60 zile

efectiv realizată 60 zile

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de
acte adiţionale încheiate
cu
beneficiarul
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute
în contracte

În calitate de:Administrator
Numele/Prenumele:Barbărasă Ion
Denumirea firmei și sigiliu:SRL”Bauhof Group

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a drumului din s.
Vărăncău.
2. Numărul şi data contractului din 20 mai 2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Vărăncău.
4. Adresa beneficiarului s. Vărăncău, r-nul Soroca
5. Ţara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul general _
(se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat
 subantreprenor
7. Valoarea contractului
a) iniţială
(la data semnării contractului )
b) finală

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

113 174. 90 Lei

(la data finalizării contractului) 113 174. 90 Lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura
acestora şi modul lor de soluţionare:Nu au fost litigii privind
indeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 60 zile

efectiv realizată 59 zile

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi
susţinut pe bază de
acte adiţionale încheiate
cu
beneficiarul
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor –
proces-verbal din29.07.2019
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară,
cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor
capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de:Administrator
Numele/Prenumele:Barbărasă Ion
Denumirea firmei și sigiliu:SRL”Bauhof Group”

