
 

 

 

      

 

 RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI SERV. PAZA 

 

 Ca urmare a solicitarii de clarificari nr. 568/26.11.2020, inregistrata URBIS cu nr. 

7572/26.11.2020, va comunicam urmatoarele: 

 SC URBIS SA mentine valoarea estimata ptr. achizitia de Servicii de paza si protectie la 

obiectivele din cadrul SC URBIS SA Baia Mare, precizata in anuntul de publicitate nr. 

ADV1186779/25.11.2020, respectiv 13,94 lei/ora/agent (valoare ce acopera tariful orar la salariul 

minim pe economie), avand in vedere faptul ca societatile care desfasoara acest tip de servicii 

beneficiaza de ajutoare de la stat si astfel se incadreaza chiar la preturi mai mici decat cele estimate 

de societatea noastra. 

Mentionam ca SC URBIS SA este o societate subventionata din bani publici, si are in 

vedere utilizarea eficienta a fondurilor, astfel ca s-a stabilit valoarea estimata a contractului in baza 

istoricului, a ofertelor existente pe piata, respectiv Catalog electronic SEAP, unde exista oferte de 

pret chiar mai mici decat valoarea stabilita de entitatea contractanta. 

Totodata, dorim sa precizam, ca si in anii anteriori a fost contestata valoarea scazuta la care 

a fost atribuit contractul, SC URBIS SA avand castig de cauza. 

 Menţionăm că SERVICIILE DE PAZA  se incadreaza in Anexa 2- Legea nr. 99/2016, fapt 

care ne-a determinat să alegem procedura  proprie, conf art.124 alin (1) coroborat cu art. 82 alin (1) 

lit.h) din Lege 99/2016  

ART. 124 (1) Procedura de atribuire prevăzută la art. 82 alin. (1) lit. h), aplicabilă în cazul 

serviciilor sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2, este o procedură proprie, 

entitatea contractantă având obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).  

ART.82(1) 

h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice. 

 

In sensul respectarii principiilor prevazute la art. 2 din Lege 99/2016:  

a) nediscriminarea;  

b) tratamentul egal;  

c) recunoaşterea reciprocă;  

d) transparenţa;  

e) proporţionalitatea;  

f) asumarea răspunderii, SC URBIS SA a  publicat in SEAP si pe site-ul propriu 

www.urbisbaiamare.ro Anunt de publicitate achizitie SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE A 

OBIECTIVELOR DIN CADRUL SC URBIS SA, nu a achizitionat direct din Catalogul 

electronic SEAP aceste servicii, pentru a-si putea depune oferta cat mai multi ofertanti. 

 

Entitatea contractanta doreste ca potentialii ofertanti sa ofere solutiile care corespund cel 

mai bine necesitatilor entitatii contractante si nu entitatea sa-si adapteze cerintele dupa un anumit 

ofertant. 
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