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Medi ambient/APC 
 
Informe referent a la valoració dels Criteris d’adjudicació 2,3,4,5 i 6 quantificables 
mitjançant l’aplicació de fórmules del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
per a l’adjudicació del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals 

Antecedents 

1. Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCA) per ala selecció d’adjudicatari en 
funció de diversos criteris per a l’adjudicació del contracte de serveis de neteja dels 
edificis municipals de l’Ajuntament de Manacor, d’acord amb criteris de sostenibilitat 
mediambiental i condicions de caràcter social i amb subjecció al regim de regularització 
harmonitzada. 

2. Proposició tècnica i econòmica presentada per SAMYL, SL 

3. Proposició tècnica i econòmica presentada per BALIMSA 

4. Proposició tècnica i econòmica presentada per EULEN, SA 

Consideracions tècniques 

1. Els criteris d’adjudicació 2,3,4,5 i 6 quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules són 
comuns a tots el lots prevists al contracte: Lots 1, 2 i 3. 

2. A continuació es descriu per a cada lot l’oferta de cada un dels licitadors i es calcula la 
puntuació d’acord amb el PCA. 

 

LOT 1        
        
Criteri 2. Utilització de productes que comptin amb etiqueta ecològica del tipus I: Etiqueta 
Ecològica Europea, Cigne Nòrdic, Àngel Blau, etc. durant tota la contracta i les possibles 
pròrrogues. Fins a un màxim de 5 punts. 
        

Licitador millora que ofereix 

Percentatge 
productes amb 
ecoetiqueta punts     

SAMYL, SL 

Ofereix 7 productes amb 
Ecoetiqueta Europea, Inclou 
fitxa tècnica i fitxa de dades 
de seguretat 

99% 4,95 

    

BALIMSA 

Ofereix 12 productes amb 
Ecoetiqueta Europea, Inclou 
fitxa tècnica i còpia del 
certificat d'ecoetiquetat 

100% 5 

    

EULEN, SA 

Utilització de productes amb 
etiqueta ecològica. No 
s'aporta cap catàleg ni 
indicació del tipus d'etiqueta. 

No defineix el 
percentatge de 
productes amb 
ecoetiqueta 
respecte el total 

0 
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Criteri 3. Increment en el nombre mínim anual d'hores de neteja de la bossa d'hores prevista per 
aquest lot (d’acord amb l’especificat a l’apartat 3.4 del PPT d’aquesta licitació) durant tota la 
contracta i les posibles pròrrogues. Fins a un màxim de 2 punts. 
        

Licitador Nombre d'hores que ofereix punts      

SAMYL, SL 250 1      

BALIMSA 500 2      

EULEN, SA 35 0,14      

        

        
Criteri 4. Subministrament, col·locació i manteniment de contenidors higiènics femenins als 
banys dels edificis segons el lot el qual participen durant tot el contracte i les possibles 
pròrrogues. Havent d’executar aquesta millora en el termini màxim de 15 dies a comptar de la 
data d’inici del servei. Fins a 2 punts. 
        

Licitador millora que ofereix 

Nombre de 
contenidors que 
ofereix punts     

SAMYL, SL 

Ofereix aquesta millora. Inclou 
catàleg i fotografies i 
característiques. 

150 2 
    

BALIMSA 

Ofereix aquesta millora. Inclou 
catàleg i fotografies i 
característiques. 

30 0,4 
    

EULEN, SA 
No inclou catàleg, fotografies 
ni descripció. 

no indica el nombre 
de contenidors que 
ofereix 

0 
    

        
Criteri 5. Utilització de bosses de fems amb un percentatge mínim de plàstic reciclat superior al 
75% (d’acord amb l’especificat a l’apartat 7.3 del PPT d’aquesta licitació), durant tot el contracte i 
les possibles pròrrogues. Fins a un màxim de 1 punt. 
        

Licitador millora que ofereix 

Percentatge de 
plàstic recilcat de 
les bosses de 
fems punts     

SAMYL, SL 

Ofereix aquesta millora. Inclou 
fitxa tècnica aportada pel 
fabricant 

100% 1 
    

BALIMSA 

Ofereix aquesta millora. Inclou 
fitxa tècnica aportada pel 
fabricant 

100% 1 
    

EULEN, SA 
No inclou fitxa tècnica o altre 
informació del fabricant. 

75% 0 
    

        

        

Criteri 6. Neteja especialitzada dels filtres dels aparells d'aire condicionat/calefacció, amb una 
freqüència de 3 vegades cada any, durant tot el contracte i les possibles pròrrogues. La millora 
inclou l'extracció del filtre, neteja amb aparell aspirador, neteja amb aigua si fos necessari i el 
posterior muntatge del filtre. 1 punt. 
        

Licitador millora que ofereix punts      

SAMYL, SL Compromís de compliment 1      

BALIMSA Compromís de compliment 1      

EULEN, SA Compromís de compliment 1      
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Resum puntuació criteris 2, 3, 4, 5 i 6      

puntuació 
Licitador criteri 2 criteri 3 criteri 4 criteri 5 criteri 6 puntuació total 

SAMYL, SL 4,95 1 2 1 1 9,95 

BALIMSA 5 2 0,4 1 1 9,40 

EULEN, SA 0 0,14 0 0 1 1,14 

 

 

LOT 2        
        
Criteri 2. Utilització de productes que comptin amb etiqueta ecològica del tipus I: Etiqueta 
Ecològica Europea, Cigne Nòrdic, Àngel Blau, etc. durant tota la contracta i les possibles 
pròrrogues. Fins a un màxim de 5 punts. 
        

Licitador millora que ofereix 

Percentatge 
productes amb 
ecoetiqueta punts     

SAMYL, SL 

Ofereix 7 productes amb 
Ecoetiqueta Europea, Inclou 
fitxa tècnica i fitxa de dades 
de seguretat 

99% 5 

    

EULEN, SA 

Utilització de productes amb 
etiqueta ecològica. No 
s'aporta cap catàleg ni 
indicació del tipus d'etiqueta. 

No defineix el 
percentatge de 
productes amb 
ecoetiqueta 
respecte el total 

0 

    
        
        
Criteri 3. Increment en el nombre mínim anual d'hores de neteja de la bossa d'hores prevista per 
aquest lot (d’acord amb l’especificat a l’apartat 3.4 del PPT d’aquesta licitació) durant tota la 
contracta i les posibles pròrrogues. Fins a un màxim de 2 punts 
        

Licitador Nombre d'hores que ofereix punts      

SAMYL, SL 200 2      

EULEN, SA 20 0,2      

        

        

Criteri 4. Subministrament, col·locació i manteniment de contenidors higiènics femenins als 
banys dels edificis segons el lot el qual participen durant tot el contracte i les possibles 
pròrrogues. Havent d’executar aquesta millora en el termini màxim de 15 dies a comptar de la 
data d’inici del servei. Fins a 2 punts. 
        

Licitador millora que ofereix 

Nombre de 
contenidors que 
ofereix punts     

SAMYL, SL 

Ofereix aquesta millora. Inclou 
catàleg i fotografies i 
característiques. 

200 2 
    

EULEN, SA 
No inclou catàleg, fotografies 
ni descripció. 

no indica el nombre 
de contenidors que 
ofereix 

0 
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Criteri 5. Utilització de bosses de fems amb un percentatge mínim de plàstic reciclat superior al 
75% (d’acord amb l’especificat a l’apartat 7.3 del PPT d’aquesta licitació), durant tot el contracte i 
les possibles pròrrogues. Fins a un màxim de 1 punt. 
        

Licitador millora que ofereix 

Percentatge de 
plàstic recilcat de 
les bosses de 
fems punts     

SAMYL, SL 

Ofereix aquesta millora. Inclou 
fitxa tècnica aportada pel 
fabricant 

100% 1 
    

EULEN, SA 
No inclou fitxa tècnica o altre 
informació del fabricant. 

75% 0 
    

        

        
Criteri 6. Neteja especialitzada dels filtres dels aparells d'aire condicionat/calefacció, amb una 
freqüència de 3 vegades cada any, durant tot el contracte i les possibles pròrrogues. La millora 
inclou l'extracció del filtre, neteja amb aparell aspirador, neteja amb aigua si fos necessari i el 
posterior muntatge del filtre. 1 punt. 
        

Licitador millora que ofereix punts      

SAMYL, SL Compromís de compliment 1      

EULEN, SA Compromís de compliment 1      

        

 

Resum puntuació criteris 2, 3, 4, 5 i 6      

puntuació 
Licitador criteri 2 criteri 3 criteri 4 criteri 5 criteri 6 

puntuació 
total 

SAMYL, SL 5 2 2 1 1 11,00 

EULEN, 
SA 0 0,2 0 0 1 1,20 

 

 

 

LOT 3        
        
Criteri 2. Utilització de productes que comptin amb etiqueta ecològica del tipus I: Etiqueta 
Ecològica Europea, Cigne Nòrdic, Àngel Blau, etc. durant tota la contracta i les possibles 
pròrrogues. Fins a un màxim de 5 punts. 
        

Licitador millora que ofereix 

Percentatge 
productes amb 
ecoetiqueta punts     

SAMYL, SL 

Ofereix 7 productes amb 
Ecoetiqueta Europea, Inclou 
fitxa tècnica i fitxa de dades 
de seguretat 

99% 5 

    

EULEN, SA 

Utilització de productes amb 
etiqueta ecològica. No 
s'aporta cap catàleg ni 
indicació del tipus d'etiqueta. 

No defineix el 
percentatge de 
productes amb 
ecoetiqueta 
respecte el total 

0 
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Criteri 3. Increment en el nombre mínim anual d'hores de neteja de la bossa d'hores prevista per 
aquest lot (d’acord amb l’especificat a l’apartat 3.4 del PPT d’aquesta licitació) durant tota la 
contracta i les posibles pròrrogues. Fins a un màxim de 2 punts 
        

Licitador Nombre d'hores que ofereix punts      

SAMYL, SL 150 2      

EULEN, SA 250 3,33      

        

        

Criteri 4. Subministrament, col·locació i manteniment de contenidors higiènics femenins als 
banys dels edificis segons el lot el qual participen durant tot el contracte i les possibles 
pròrrogues. Havent d’executar aquesta millora en el termini màxim de 15 dies a comptar de la 
data d’inici del servei. Fins a 2 punts. 
        

Licitador millora que ofereix 

Nombre de 
contenidors que 
ofereix punts     

SAMYL, SL 

Ofereix aquesta millora. Inclou 
catàleg i fotografies i 
característiques. 

90 2 
    

EULEN, SA 
No inclou catàleg, fotografies 
ni descripció. 

no indica el nombre 
de contenidors que 
ofereix 

0 
    

        

        

Criteri 5. Utilització de bosses de fems amb un percentatge mínim de plàstic reciclat superior al 
75% (d’acord amb l’especificat a l’apartat 7.3 del PPT d’aquesta licitació), durant tot el contracte i 
les possibles pròrrogues. Fins a un màxim de 1 punt. 
        

Licitador millora que ofereix 

Percentatge de 
plàstic recilcat de 
les bosses de 
fems punts     

SAMYL, SL 

Ofereix aquesta millora. Inclou 
fitxa tècnica aportada pel 
fabricant 

100% 1 
    

EULEN, SA 
No inclou fitxa tècnica o altre 
informació del fabricant. 

75% 0 
    

        

        
Criteri 6. Neteja especialitzada dels filtres dels aparells d'aire condicionat/calefacció, amb una 
freqüència de 3 vegades cada any, durant tot el contracte i les possibles pròrrogues. La millora 
inclou l'extracció del filtre, neteja amb aparell aspirador, neteja amb aigua si fos necessari i el 
posterior muntatge del filtre. 1 punt. 
        

Licitador millora que ofereix punts      

SAMYL, SL Compromís de compliment 1      

EULEN, SA Compromís de compliment 1      
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Resum puntuació criteris 2, 3, 4, 5 i 6      

puntuació 
Licitador criteri 2 criteri 3 criteri 4 criteri 5 criteri 6 puntuació total 

SAMYL, SL 5 2 2 1 1 11,00 

EULEN, 
SA 0 3,33 0 0 1 4,33 

 

 

Conclusions 

1. La puntuació obtinguda per cada un dels licitadors dels lots 1, 2 i 3 en quan als Criteris 
d’adjudicació 1,2,3,4,5 i 6 quantificables mitjançant fórmules (fins a 11 punts) és la que 
es resumeix en la següent taula: 

LOT 1  

  

Licitador Puntació criteris 2,3,4,5,6 

SAMYL, SL 9,95 

BALIMSA 9,40 

EULEN, SA 1,14 

  

  

LOT 2  

  

Licitador Puntació criteris 2,3,4,5,6 

SAMYL, SL 11,00 

EULEN, SA 1,20 

  

  

LOT 3  

  

Licitador Puntació criteris 2,3,4,5,6 

SAMYL, SL 11,00 

EULEN, SA 4,33 

 

 

Manacor, 10 de maig de 2017 
 

El tècnic de medi ambient 

 

Antoni Pascual Català 


