
 

 
CONTRACTACIO SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DE LES ZONES 
COMUNES DELS EDIFICIS DE MERCABARNA AL RECINTE DE LA ZONA FRANCA I 
MERCABARNA FLOR A SANT BOI DE LLOBREGAT.  
 

EXPEDIENT OB15103 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LA PART TÈCNICA 
 

 
1. QUALITAT DEL SERVEI: Puntuació màxima 15 punts. 

 
a. Es valorarà la descripció de les activitats de control de plagues que preveu 

realitzar l’empresa licitadora, a partir d’un o diversos diagrames de processos (5 
punts). 

b. Es valorarà la disponibilitat horària, la flexibilitat dels serveis i el compromís de 
resposta. Es valorarà especialment la indicació del temps que hi hauria entre; 
inspecció inicial, diagnòstic i l’inici d’actuacions específiques (5 punts). 

c. Es valorarà la designació de personal específic de l’empresa licitadora per prestar 
els serveis a Mercabarna. Es valorarà especialment la designació d’un 
interlocutor per contactar de manera directa (5 punts). 

Empresa 
Descripció 
activitats Disponibilitat 

Personal fix i 
interlocució 

directa 
TOTAL 

RENTOKIL 5,0 2,3 5,0 12,3 
DEPEC 2,0 5,0 5,0 12,0 

FILTRONET 2,0 5,0 5,0 12,0 
 

2. MILLORES DELS SERVEIS RESPECTE ALS MÍNIMS MARCATS AL PLEC TÈCNIC: Puntuació 
màxima 5 punts. 
 

a. Es valorarà la identificació i raonament de la freqüència d’actuacions en tots els 
serveis (3 punts). 

b. Es valoraran altres millores que optimitzin els serveis prestats (2 punts). 
 

Empresa 
Freqüencies de 

tractament 
Altres 

millores TOTAL 

RENTOKIL 1 0 1 
DEPEC 1 2 3 

FILTRONET 3 2 5 
 

3. 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. 

• Es disposa d’un equip per recollir vessaments accidentals de 
plaguicides. 

Empresa Certificacions Acreditacions TOTAL 
RENTOKIL 3 1,5 4,5 

DEPEC 2 1,5 3,5 
FILTRONET 2 1,5 3,5 

 
 

4. POLÍTICA DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ: Puntuació màxima 3 punts. 
 

a. Es valorarà la previsió d’actualització continuada de fitxes tècniques i fulls de 
seguretat dels productes químics emprats ens els diversos serveis (1 punt). 

b. Senyalització a càrrec de l’empresa licitadora de les zones afectades per serveis 
de control de plagues, així com la comunicació als usuaris que poden veure’s 
afectats pels serveis (1 punt). 

c. Calendari mensual dels serveis a realitzar, indicant la periodicitat en què 
s’enviarà aquesta informació a Mercabarna (1 punt). 

Empresa 
Actualització fitxes 
tècniques i full de 

seguretat 

Senyalització i 
comunicació 

d'arees i 
persones 

afectades pel 
servei 

Calendaris d'actuació i 
periodicitat d'informació dels 

mateixos 
TOTAL 

RENTOKIL 1 0,5 0,5 2 
DEPEC 1 0 0,5 1,5 

FILTRONET 1 0,5 1 2,5 
 

5. INTRODUCCIÓ DE MÈTODES DE TREBALL MÉS SOSTENIBLES: Puntuació màxima 2,5 punts. 
 

a. Es valorarà igual o més de 5 millores sostenibles a l’operativa. (2,5 punts). 
b. Si són menys de 5 millores sostenibles a l’operativa. (1 punt). 
c. Si no hi ha cap millora sostenible o no especifica. (0 punt). 

Empresa 
Introducció d'elements 

sostenibles TOTAL 

RENTOKIL 1 1 
DEPEC 1 1 

FILTRONET 2,5 2,5 
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