
 
 
 
 
 
 
 

INFORME D’ADJUDICACIÓ  
 

 

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 
 

EXP. OB15103 
  



 
 

Un cop tancat l’admissió d’ofertes per a la licitació del 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, 3 han estat les empreses que han presentat tota la documentació 
requerida:  
 

- RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. 
- FILTRO-NET, S.L. 
- SERVICIOS DEPEC, S.L. 

 
Segons el punt 4 del plec tècnic s’especifica que totes les empreses que estiguin interessades a 
licitar en aquest concurs han de realitzar una visita a les instal·lacions acompanyats per una 
persona del equip de medi ambient de  Mercabarna, els quals els hi donaran un full justificatiu 
de que han assistit a la visita. 
 
En aquest cas totes les empreses licitadores han participat a la visita tècnica realitzada per 
Mercabarna.  
 
L’oferta econòmica de cadascuna de les empreses, feta pública el 3 de juny de 2015, queda 
resumida a la següent taula: 
 

 
Preu anual 
sense IVA 

RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A 28.779,86 € 
SERVICIOS DEPEC, S.L. 31.954,00 € 

FILTRO-NET, S.L. 26.850,00 € 
 

 
Segons indica el quadre-resum del Plec Administratiu, en l’apartat B, , no es pot superar el 
preu anual establert 35.000 €/ any IVA exclòs. 
Per tant, totes les ofertes estan dintre de la licitació. 
 
Els criteris de valoració estan recollits en l’annex 4 del Plec Administratiu. 

  



 
 

1. OFERTA ECONÒMICA; Puntuació màxima 70 punts. 
Es valorarà a un decimal (arrodonit a la baixa). 
 
Per a la valoració del preu s’aplicarà la següent fórmula: 
 
P = (Omín /Oi) x 70 
 
On: 
P = Puntuació ( 0 ≤ P ≤ 70) 
Oi = Oferta econòmica del licitador 
Omín = Oferta econòmica mínima presentada 
Les ofertes que estiguin per sota un 10% de la mitjana, podran ser considerades 
temeràries o desproporcionades. 
 

 
Preu anual sense IVA Puntuació                               

P = (Omin/Oi)x70 
RENTOKIL 28.779,86 € 65,3 

DEPEC 31.954,00 € 58,8 
FILTRONET 26.850,00 € 70 

   Mitjana de preus 29.194,62 € 
 

   Mitjana +10% 32.114,08 € 
 Mitjana -10% 26.275,16 € 
  

 
2. 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 



 
 

3. 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 
 
 

4. 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 

 
 

5. 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 
 

 
6. 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 
  

 

7. RESOLUCIÓ. 
 

Un cop realitzat tot l’estudi dels criteris de valoració, concentrem en una taula totes les 
puntuacions obtingudes poder escollir l’adjudicatari de la licitació. 

 

Empresa CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 CV6 TOTAL 
RENTOKIL 65,3 12,3 1 4,5 2 1 86 

DEPEC 58,8 12 3 3,5 1,5 1 80 
FILTRONET 70,0 12 5 3,5 2,5 2,5 96 

 

Conseqüentment, es proposa l’empresa FILTRO-NET, S.L. com a adjudicatària del 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, per un import de 26.850,00 €/any (IVA 
exclòs). 
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