
 
 

 
 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LA PART TÈCNICA 
 
 
 

 
 

2. MILLORES DELS SERVEIS RESPECTE ALS MÍNIMS MARCATS AL PLEC TÈCNIC: Puntuació 

màxima 10,5 punts. 

 

 

a. Es valorarà la inclusió de la imatge corporativa de Mercabarna en els dispensadors a 

paper i sabó -logotip de Mercabarna- (6 punts). 

 

Inclusió de la imatge corporativa de Mercabrana en dispensadors de paper 3 punts 

Inclusió de la imatge corporativa de Mercabrana en dispensadors de sabó   3 punts 

No inclusió a res de la imatge corporativa de Mercabarna                                 0 punts 

 

 

b. Altres millores a criteri dels licitadors (4,5 punts). 

1 o més millores 4,5 punts 

 

 

Empresa 2.a. 2.b. CV2 

BUNZL DISTRIBUCION 
SPAIN, SA 

3 0 3 

JM JUSMER, S.L. 0 0 0 

EURODELCA 3 4,5 7,5 

LIDERA HIGIENE, S.L. 0 0 0 

GRUPO PRISMA 6 4,5 10,5 

 

  



 
 

 
 

3. SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES ECOLÒGICS I/O MÉS RESPECTUOSOS AMB EL MEDI 

AMBIENT: Puntuació màxima 10 punts. 

 

Per puntuar aquest criteri de valoració s’ha fet la distinció entre productes amb etiqueta 

“ecolabel” i productes que, tot i no estar identificats amb l’etiqueta “ecolabel”, acrediten 

ser més respectuosos amb el medi ambient, d’acord amb la següent distribució: 

 

a. Es valorarà el subministrament del productes inclosos en el llistat amb etiqueta 

ecolabel (7 punts). 

b. Es valorarà la capacitat de subministrar productes més respectuosos amb el medi 

ambient (3 punts). 

 

 

3.a. Per valorar aquest apartat s’han tingut en compte el número total de referències 

aportades pels licitadors amb ecolabel (d’acord amb les FT i FS  aportats) i s’ha 

procedit a puntuar en funció del número de productes amb ecolabel oferts per 

cada licitador vs el número total. 

 

3.b. Totes les empreses licitadores han acreditat la capacitat de subministrar productes 

més respectuosos amb el medi ambient i per tant a totes elles s’atorga la màxima 

puntuació en aquest apartat (3 punts). 

 

 

Empresa Productes amb ecolabel Punts 

Productes més 
respectuosos 
amb el medi 

ambient 

CV3 

BUNZL DISTRIBUCION 
SPAIN, SA 

3 4,2 3 7,2 

JM JUSMER, S.L. 2 2,8 3 5,8 

EURODELCA 4 5,6 3 8,6 

LIDERA HIGIENE, S.L. 2 2,8 3 5,8 

GRUPO PRISMA 3 4,2 3 7,2 

 

  



 
 

 

 

4. POLÍTICA DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ: Puntuació màxima 5 punts. 

 

a. Es valorarà la previsió d’actualització continuada de fitxes tècniques i fulls de 

seguretat dels productes subministrats (2,5 punts). 

 

b. Calendari mensual dels productes subministrats per control d’estocs i seguiment 

de la despesa (tipus certificacions,...) (2,5 punts). 

 

 

4.a. Tots els licitadors aportes les fitxes tècniques i fulls de seguretat dels productes 

subministrats, i tot i indicar que aquests documents es poden trobar actualitzats a 

les seves planes web cap empresa acredita la notificació immediata dels canvis 

que es poguessin produir en aquests documents, per tant la puntuació en aquest 

apartat per tots els licitadors és de 0 punts. 

 

4.b. Les empreses BUNZL DISTRIBUCION SPAIN SA i LIDERA HIGIENE SL no acrediten 

l’aportació de cap tipus de mitjà per tal de fer el control d’estoc i seguiment de la 

despesa, per tant la puntuació en aquest apartat per aquestes empreses és de 0 

punts. 

L’empresa EURODELCA SA es compromet a lliurar estadístiques de lliuraments 

globals i per punt de lliurament, sense especificar el format. L’empresa GRUPO 

PRISMA es compromet a aportar amb suport informàtic la facturació mensual 

detallada dels productes comprats, amb historial de consum per a cada producte. 

L’empresa JUSMER SL enumera com a millora el control d’estoc, seguiment de les 

despeses i control de facturació sense especificar format. 

 

 

Empresa Actual. FT i FS Total CV4 

BUNZL DISTRIBUCION 
SPAIN, SA 

0 
0 

0 

JM JUSMER, S.L. 0 2 2 

EURODELCA 0 2 2 

LIDERA HIGIENE, S.L. 0 0 0 

GRUPO PRISMA 0 2,5 2,5 

 

  



 
 

 

5. CERTIFICACIONS DE QUALITAT, MEDI AMBIENT, PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, ETC: 

Puntuació màxima 4,5 punts. 

 

a. Es valoraran Certificacions de qualitat (1 punt). 

b. Es valoraran Certificacions en Medi Ambient (1 punt). 

c. Es valoraran Certificacions en Seguretat i Salut al treball (1 punt). 

d. Altres criteris que es tindran en compte: 

- Polítiques de gestió de la qualitat no certificades (0,5 punts). 

- Documentació acreditativa sobre la PRL (0,5 punts).. 

- Documentació referent a la gestió dels residus (0,5 punts): 

 Els residus es retornen als proveïdors o es gestionen mitjançant 

un gestor autoritzat. 

 
 
La valoració d’aquest criteri es fa en base als certificats aportats emesos a nom dels 
licitadors, no pas dels fabricants dels productes. 
 
 

Empresa 14001 9001 OHSAS Altres CV5 

BUNZL DISTRIBUCION 
SPAIN, SA 

1 1 0 0 2 

JM JUSMER, S.L. 0 0 0 0,5 0,5 

EURODELCA 1 1 1 0 3 

LIDERA HIGIENE, S.L. 0 0 0 0 0 

GRUPO PRISMA 1 1 1 0 3 

 
 
 
 

QUADRE RESUM DE LA PART TÈCNICA 

Empresa CV2 CV3 CV4 CV5 TOTAL 

BUNZL DISTRIBUCION 
SPAIN, SA 

3 7,2 0 2 12,20 

JM JUSMER, S.L. 0 5,8 2 0,5 8,30 

EURODELCA 7,5 8,6 2 3 21,10 

LIDERA HIGIENE, S.L. 0 5,8 0 0 5,80 

GRUPO PRISMA 10,5 7,2 2,5 3 23,20 
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