Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021
DECLARAȚIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Servicii amenajare a locurilor de parcare si
pavarea cailor de comunictie din mun. Chisinau pentru anul 2016”
2. Numărul şi data contractului: contract 18/16 din 11 aprilie 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului: „Directia generala transport public si cai de
comunicatie "
4. Adresa beneficiarului: mun. Chişinău, str. S. Lazo, 18
5. Ţara: Republica Moldova
6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

a) iniţială
(la data semnării contractului ): / 27 546, 27 mii Lei MD /

exprimată
în echivalent
mii dolar SUA
/ 1620,36/

b) finala
/ 27 546, 27 mii Lei MD /
/1620,36 /
(la data finalizării contractului)
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 - 8 luni
b) efectiv realizată – 8 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 şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Lucrarea s-a
executat la mai multe adrese din mun. Chișinău si fiecare sector a fost dat in exploatare
individual.
11.Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:
12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară,
cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi
categorii de lucrări prevăzute în contracte: obiectul constă în executarea lucrărilor de
constructie si extindere a locurilor de parcare prin pavarea cu dale de beton, montare
borduri si asfaltare.
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