
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zugaztel, S.A.n grabaketaren, 
digitalizazioaren eta 

presentziazkoa ez den 
herritarrekiko arretaren 

zerbitzuak kontratatzeko 
Baldintza Teknikoen Agiria 

 

 

Zugaztel, S.A. 

 

 



 
Baldintza Teknikoen 

Agiria 004_2014 

 

AURKIBIDEA 

1 XEDEA................................................................................................................................... 2 

2 AURREKONTUA ................................................................................................................... 2 

2.1 Grabatu eta digitalizatzea. ......................................................................................... 2 

2.2 Herritarrei arreta espezializatua. ................................................................................ 2 

2.3 Herritarrei arreta ez-espezializatua. ........................................................................... 2 

3 ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK ................................................................................................ 2 

3.1 Enpresa esleipendunak egin beharreko funtzioak ..................................................... 2 

3.1.1 Dokumentuak eta espedienteak grabatu eta digitalizatzeko ..................................... 3 

3.1.2 Herritarrei arreta eskaintzeko: ................................................................................... 4 

3.2 Zerbitzuak eskaintzeko baliabideak kalkulatzea ........................................................ 5 

3.3 Ekipamendua ............................................................................................................. 6 

3.4 Dokumentazioa tokiz aldatzea ................................................................................... 7 
3.5 Prestakuntzarako eta gaitzeko gastuak ..................................................................... 7 

4 BALDINTZA BEREZIAK ....................................................................................................... 7 

4.1 Lanen kontrola ........................................................................................................... 7 

4.1.1 Grabaketa-lana jarraitzea: kalitate-kontrola eta egindako lanaren bermea. ............. 8 

4.1.2 Digitalizazio-lana jarraitzea: kalitate-kontrola eta egindako lanaren bermea. ........... 8 

4.1.3 Herritarrei arreta eskaintzeko lana jarraitzea: kalitate-kontrola eta egindako lanaren 
bermea. ...................................................................................................................... 9 

4.2 Lanen bermea ............................................................................................................ 9 

4.3 Lan-bermeak .............................................................................................................. 9 
4.4 Ordaintzeko modua.................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.5 Segurtasun eta konfidentzialtasunaren baldintzak .................................................... 9 
4.6 Jabetza intelektuala ................................................................................................. 10 

5 ESKAINTZEN EGITURA ETA EDUKIA ............................................................................. 11 

5.1 Administrazio-dokumentazioa .................................................................................. 11 

5.2 Dokumentazio teknikoa ........................................................................................... 11 

5.2.1 Laburpen betearazlea .............................................................................................. 12 

5.2.2 Konponbide teknikoaren deskribapena ................................................................... 12 
5.2.3 Lanaren antolaketa eta metodologia ....................................................................... 12 
5.2.4 Hobekuntzak .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

5.2.5 Enpresaren datuak................................................................................................... 13 

5.2.6 Eskaintza ekonomikoa ............................................................................................. 13 

 

 Zugaztel, S.A.   1/13 

 

 



 
Baldintza Teknikoen 

Agiria 004_2014 

 
1 XEDEA 

Agiri honen xedea bi urtez zerga-dokumentuak, bibliografia-funtsak eta 
administrazio-espedienteak grabatzeko edota digitalizatzeko zerbitzuak 
kontratatzea da. Halaber, Zugaztelek jardueraren eremuan osatu behar dituen 
herritarrekiko arreta-zerbitzuak kontratatuko dira. Hori guztia xedatutako 
prozedura eta arauekin bat egingo da. 
 

2 AURREKONTUA 

2.1 Grabatu eta digitalizatzea. 

Urtero 200.000 dokumentu grabatu eta 6.200.000 irudi digitalizatu beharko 
direla kalkulatzen da; horietatik 100.000 bibliografia-funtsak izango dira, 
beraz, gutxienez urteko arduraldia 15.000 ordukoa litzateke. Era berean, 
gehienez urtean 47.500 ordu izango dira. Orduko gehieneko lizitazio-
prezioa ondorengoa da: 20,57 €/ordu (BEZa kanpo) – BEZa (%21) -  
24,89 (BEZa barne).  

2.2 Herritarrei arreta espezializatua. 

Urtero 50.000 kontsulta erantzun beharko direla uste da, beraz, urteko 
gutxieneko arduraldia 5.000 ordukoa izango da; gehienekoa, ordea, 
15.350 ordukoa eta orduko gehieneko lizitazio-prezioa hurrengoa: 
30,39€/ordu (BEZa kanpo) – BEZa (%21) - 36,77 (BEZa barne). 

2.3 Herritarrei arreta ez-espezializatua. 

Urtean gehienez 17.500 ordu izango direla kalkulatuta dago eta orduko 
gehienezko lizitazioaren prezioa honakoa izango da: 20,57 €/ordu (BEZa 
kanpo) – BEZa (%21) - 24,89 (BEZa barne). 
Enpresa eskaintzaileak ondorengo prezio unitarioak adierazi beharko ditu: 

i. Prezio/ordu grabatu eta digitalizatzeko. 
ii. Prezio/ordu herritarrei arreta espezializatua eskaintzeko. 
iii. Prezio/ordu herritarrei arreta ez-espezializatua eskaintzeko. 

 

3 ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK 

3.1 Enpresa esleipendunak egin beharreko funtzioak 

Aurrez ikusitako lan-kargaren arabera, baliabide-beharren estimazioa 
hurrengo koadroan adierazten da: 
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 Urt. Ots. Mar Api. Mai Eka. Uzt. Abu. Ira. Urr. Aza. Abe. 

GRABAKETA %7 %11 %10 %7 %12 %12 %12 %6 %7 %6 %6 %4 

DIGITALIZAZIOA %4 %8 %5 %7 %20 %15 %13 %7 %5 %7 %6 %5 

HERRITARREI ARRETA %2 %0 %6 %35 %25 %18 %7 %0 %1 %1 %0 %6 

 
Dokumentuak nahiz espedienteak grabatu eta digitalizatzeko eta 
herritarrei arreta eskaintzeko, gutxienez honako funtzioak burutzea 
eskatuko da: 

3.1.1 Dokumentuak eta espedienteak grabatu eta digitalizatzeko 
Irizpide orokor bezala, Zugaztelek eskatutako lanaren hasieran enpresa 
esleipendunari dokumentuak eta irudiak grabatu eta digitalizatzeko jarraitu 
behar dituen prozedura eta argibide zehatzak emango dizkio, lanaren 
ezaugarri berezien arabera. Argibideetan, besteak beste, hurrengo 
alderdiak zehaztuko dira: 

i. Egin beharreko lanaren ezaugarriak, bolumena eta aurrez ikusitako 
emate-epeak. 

ii. Lana egiteko argibide zehatzak eta, bidezkoa bada, dokumentazioa 
manipulatzeko baldintzak adieraziko ditu. Halaber, argibide 
teknikoak emango ditu, besteak beste, eska daitekeen gutxieneko 
bereizmena, eskatutako irteerako formatuak eta beharrezkoa izanez 
gero, digitalizazio-ekipoen ezaugarri bereziak. 

iii. Dokumentazioa eman eta grabatu edota digitalizatu ondoren, 
itzultzeko prozedura. Zugaztelek emandako dokumentazioaren 
arabera, enpresa esleipenduna hartzean egiaztatzez eta 
kontrolatzez arduratuko da. 

iv. Enpresa esleipenduna dokumentazioa kontrolatu eta zaintzez 
arduratuko da. 

v. Grabatu eta digitalizatutako dokumentazioan kalitatea egiaztatu eta 
kontrolatzea, hautemandako akatsak zuzentzeko. 

Bibliografia-funtsak digitalizatzeko, honako zehaztapenak jarraituko dira: 
Bereizmena: prentsa historikorako: 400 dpi, 256 grisen gamako eskalan; 
monografietarako: 400 dpi, 16,7 milioi koloretako eskalan. 
Identifikazioaren ur-marka ikusgaia SI, zentratua eta dokumentuaren 
beheko aldean, irakurketa zaildu gabe. 
Kontserbazio-kopia: TIFF 6.0 formatua, 256 gris-gamen prentsa 
historikorako. 
Hedapen-kopia: JPG formatu konprimitua, 400 dpi-ko bereizmenarekin eta 
16,7 milioi kolore eta 256 gris-gama prentsa historikorako: 
Inprimatze-kopia:  JPG formatu konprimitua, tamaina murriztua. 
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Koadro txikiak   JPG formatu konprimitua, tamaina murriztua. 
Argazkiak   RAW formatua 
PDF eta markatzaileak OCR-rekin: sortu alde bikoitzeko PDFa, 
markatzaileak sartuz, hedapenerako pisu eta kalitate ezin hobeekin, 
OCRa sortuko da inprimaki eta mekanografiatuetarako, formatu 
normalizatuan, indexatu eta edukiaren arabera bilatu ahal izateko. 
Era berean, bibliografia-funtsak digitalizatzeari esker, Europeana 
sarearen bitartez argitaratu ahal izango dira, dagozkion metadatuak 
sortuz. 
Premiazko lanak: 
Ezaugarriengatik premiazkotzat jotzen diren dokumentuak behar bezala 
identifikatuko dira eta gainerako dokumentuekiko lehentasunez grabatu 
edota digitalizatuko dira. 
 
Dokumentazioa zaintzea:  
Enpresa esleipendunak edozein egoeratan edo gorabeheratan 
dokumentazio guztiaren kontserbazio eta segurtasun ezin hobea ziurtatu 
beharko du, dokumentazioa entregatzen den unetik Zugaztelek adierazi 
duen tokira itzuli arte. 
Dokumentazioari dagokionez, eskatzen diren kontserbazio- eta 
segurtasun-neurriek honakoak beteko dituzte: 

• Informazioa duten eremuan babesteko segurtasun-perimetroak 
eta informazioa tratatzeko baliabideak erabiltzea. 

• Eremu seguruak sarrera-kontrol egokiekin babestuko dira, 
bakarrik langile baimenduak sartzen direla ziurtatzeko. 

• Suteak, uholdeek eta abarrek sortutako kalteetarako babes fisikoa 
dago. 

• Eremu seguruetan jarduteko gidalerroak daude. 
Informazioaren segurtasunaren ziurtagiriari dagokionez, eta UNE-
ISO/IEC 27001 arauarekin bat; empresa adjudikatzaileak 
ArriskuenTratamendu Plana aurkeztuko du, segurtasun fisikoa eta 
logikoari buruz hartutako neurriak zehaztuta. 
 

3.1.2 Herritarrei arreta eskaintzeko: 
Zugaztelek eskatu ostean, herritarrei arreta eskaintzeko zerbitzuak 
euskaraz nahiz gaztelaniaz erantzungo dira. 
Zugaztelek herritarrei arreta eskaintzeko honako bitartekoak erabili ahal 
izango ditu: telefonoa, web orria, etab. Zerbitzuak espezializatua edo ez-
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espezializatua izan beharko du, zerbitzuaren ezaugarrien, 
konplexutasunaren eta eskatutako ezagutza-mailaren arabera. 
Zugaztelek eskatzen dituen zerbitzuak Zugaztelen bezeroek sustatutako 
kanpaina eta zerbitzuekin zerikusia izango dute eta, kasuak kasu, honako 
puntuak zehaztuko dira: 

i. Ezaugarriak, beharrezko ezagutza, zerbitzuaren tipologia, 
prozedura, informazioaren protokoloak eta erregistroak, baita, hala 
badagokio, beharrezkoak diren aplikazioetarako atzipenak. 

ii. Kalkulatzen den kontsulta-bolumena, eskatutako zerbitzu-maila eta 
zerbitzuaren egutegia nahiz ordutegia. 

iii. Zugaztelek tresnak erabiltzeko beharrezkoa den prestakuntzaren 
ezaugarriak eta zerbitzuari arreta eskaintzeko prestakuntza 
identifikatuko ditu. 

Errentaren kanpainaren kasu zehatzean, apiril, maiatz eta ekainean egin 
ohi dena, Zugaztelek errentaren kanpainari erantzuteko zerbitzuak 
eskatuko ditu eta hurrengoak izan daitezke: 

A. Espezializatua 
Ezaugarri eta baldintzengatik, Zugaztelek espezializatutzat jo behar 
diren zerbitzuak zehaztuko ditu eta horietako bat da errentaren 
kanpaina garatzen ari den bitartean herritarrei arreta espezializatua 
eskaintzea. Zereginak, oro har, hurrengoak izango dira: 

• Bizkaiko Lurralde Historikoan obligaziodunetarako pertsona 
fisikoen errentaren gaineko zerga interpretatzearekin zerikusia 
duten galderei erantzutea. 

B. Ez-espezializatua 
Errentaren kanpaina garatzen ari den bitartean herritarrei arreta ez-
espezializatua eskaintzea. Zereginak honako moduan zehatz 
daitezke: 

• Ogasun eta Finantza Sailak egin ostean, pertsona fisikoen 
errentaren gaineko zergaren likidazio-proposamenekin 
zerikusia duten galderak erantzutea eta antzeko zereginak, 
baita prozedurari buruzko kontsultak ere, pertsona fisikoen 
errentaren gaineko zergaren interpretaziorik behar ez badute.  

3.2 Zerbitzuak eskaintzeko baliabideak kalkulatzea 

i. Zugaztelek, Agiri honen babesean, grabatu, digitalizatu eta herritarrei 
arreta eskaintzeko eske zehatza zehaztuko du, Zugaztelen zerbitzu-
arduradunen idazkiaren bitartez, hurrengo atalean adierazten den 
bezala.  

ii. Dokumentuak grabatu edota digitalizatzeko eskaera zehatzak xede 
horretarako prestatutako tresna bereziaren bitartez egin daitezke. 
Bestela, Zugaztelen zerbitzu-arduradunek idazkia gauzatuko dute, 
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lanak hasi baino lehenago, nahikoa aurrerapenez, eta hurrengoak 
adieraziko dira: 

• Grabatu edota digitalizatu beharreko dokumentuen kopurua. 

• 100 dokumentuko kalkulatutako denbora unitarioa, baliabideak 
planifikatu eta eskainitako zerbitzuak fakturatzeko.  

• Amaitzeko epea, eskatutako irizpideen arabera. 
iii. Herritarrei arreta eskaintzeko zerbitzuak eskatu behar direnean, idatziz 

egingo dira, lanak hasi baino lehen, nahikoa aurrerapenez. Horretan 
kalitate-bermearekin zerbitzua eskaintzeko puntu garrantzitsuak 
zehaztuko dira. 

 

3.3 Ekipamendua 

i. Dokumentazioa grabatzeko, enpresa esleipendunak etengabe 
ondorengoak izango ditu: 

a. Gutxienez 15 PC (Windows 7 sistema eragilea).  
b. Gutxienez 10 PDF irakurgailu optiko. 

ii. Zerga-dokumentazioa eta beste espediente batzuk digitalizatzeko, 
enpresa esleipendunak gutxienez dokumentazioa digitalizatzeko bi 
ekipo izango ditu. Zugaztelek bere dokumentazioa digitalizatzeko 
erabiltzen duen softwarea sartu ahal izango da. Ildo horri jarraiki, 
honako eske teknikoak ditu: 

a. Ekipoak Kofaxen 'VRS Professional para USB/FirewireProduction' 
softwarearen lizentzia bat instalatzen utziko du. 

b. Gutxieneko digitalizazio-gaitasuna: minutuko 500 orrialde. 
Gorabehera hori behar bezala egiaztatu beharko da. 

iii. Bibliografia-funtsak digitalizatzeko, enpresa esleipendunak gutxienez 
goitikako eta argi hotzeko ekipoa izan beharko du eta, ahal den 
neurrian, dokumentuarekin kontaktua saihestuko da. A1 formatura 
arteko irudiak digitalizatzeko gaitasuna izango du. 

iv. Herritarrei arreta eskaintzeko, enpresa esleipendunak gutxienez 45 PC 
izango ditu (Windows 7 sistema eragilea) eta herritarrekin konexioa 
telefono digital eta haririk gabeko aurikularren bitartez, kalkula 
daitezkeen kontsulten sarrera-atalaseei erantzuteko. 

v. Era berean, esleipendunak Bizkaiko Foru Aldundiko sarearekin (MX 
ONE) bateragarria den sarea izan beharko du. Azpiegituraren 
definizioa eta ezaugarriak zerbitzuaren deskribapen-txostenean 
adieraziko dira.  

vi. Informazio-sistemek eskatzen duten datu-transmisioaren abiadura 
bermatzeko, linearen instalazioa eta kostua Zugazteli dagozkio. 
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vii. Datuak grabatu eta digitalizatzeko nahiz herritarrei arreta eskaintzeko 

softwarea Zugaztelek kontratatutako teknikariek instalatuko dute. 
viii. Enpresa esleipendunak beharrezko elementu osagarriak izango ditu 

(fotokopiagailua, faxa, etab.), esleipendunaren lanak behar dituenak. 
ix. Arrazoi logistikoak eta operatibitate teknologikoarenak direla-eta, 

esleitutako lanak Bilboko udalerrian egin beharko dira eta batzuk 
bezeroaren bulegoetan egin ahal izango dira. Inguruabar hori egiaztatu 
beharko da kontratua sinatu baino lehen. 

3.4 Dokumentazioa tokiz aldatzea 

Lanaren tipologiaren arabera, Zugaztelek dokumentazioa tokiz aldatzeko 
baldintzak zehaztuko ditu, baina, oro har, hurrengo moduan egingo da: 
i. Dokumentazioa Gangurenen artxibo orokorrak homologatutako 

artxiboetan eta Zugaztelek eskuratutako kaiolatan garraiatuko da.  
ii. Dokumentazioa Zugaztelen kontu eta kargura garraiatuko da. 
iii. Zugaztelek enpresa kontratatuari grabazio- eta digitalizazio-lanetarako 

ematen dizkion aginduak Zugaztelek prestatutako tresna 
informatikoaren bitartez gauzatuko dira eta kontratatutako enpresaren 
erantzukizuna izango da dokumentazioaren ematea egiaztatzea, baita 
lana amaitzea eta entregatzea ere. 

3.5 Prestakuntzarako eta gaitzeko gastuak 

Esleipendunaren kontura izango dira zerbitzuak ematen dituzten 
profesionalak funtsean prestatu eta gaitzeko gastuak. 
Hasieran edo, Zugaztelen iritziz, berak eskainitako zerbitzu eta 
programetan aldaketa garrantzitsuak daudenean, Zugaztelen kargura 
izango da zerbitzuaren kalitatea bermatzeko prestakuntza berezia. 
Horretarako, prestakuntza-plan berezia egingo da eta bertan ezagutzaren 
arloak, beharrezko orduak, kostua eta egutegia identifikatuko dira. 

 

4 BALDINTZA BEREZIAK 

4.1 Lanen kontrola 

Zugaztelek zerbitzu bakoitzeko solaskide bat izendatuko du eginiko lana 
ikuskatzeko eta azken emaitza ontzat emateko. Gainera, beharrezkotzat 
jotzen dituen jarraibideak helaraziko dizkio enpresa esleipendunari.  
Enpresa esleipendunak pertsona bat izendatuko du solaskide, eta epeak 
eta lanen kalitatea betetzeko jarraipen- eta kontrol-lanak koordinatzeko 
ardura izango du. Bestalde, Zugaztelekiko solaskide lanak egingo ditu, bai 
laneko jarraibideen azalpen teknikoak jasotzeko, bai jarraipen-txostenak 
idazteko eta Zugaztelek eskaturiko bileretan parte hartzeko. 

 Zugaztel, S.A.   7/13 

 

 



 
Baldintza Teknikoen 

Agiria 004_2014 

 
Erakunde esleipendunak kontratuaren xedea behar bezala betetzeko 
beharrezkoak diren giza baliabide eta baliabide material guztiak martxan 
jartzea hitzartzen du, eta haren eskumena da pertsonal horren erlazio 
juridikoa edo lan-erlazioa eta kontratuaren xedea behar bezala eta 
eraginkortasunez betetzeko beharrezkoak izan litezkeen pertsonak 
ordezteko. 
Alde horretatik, Zugaztelek ez du inolako lan loturarik erakunde 
esleipendunaren pertsonalarekin, ondorio guztietarako. 

4.1.1 Grabaketa-lana jarraitzea: kalitate-kontrola eta egindako lanaren 
bermea. 

BFAn ezarritako informazio-sistematan informazioa behar bezala 
kargatzeko grabaketa-lana Zugazteleko langileek jarraituko dute. 

i. Hauexek izango dira lanaren kalitatea kontrolatzeko adierazleak: 
a. Dokumentuak kargatzean hautemandako gorabeherak.  
b. Dagokion atalak hautemandako gorabeherak. 

ii. Hautemandako gorabeherak berehala ebatzi beharko dira eta lanei 
dagokienez, urtebeteko bermea zehazten da, lanak Zugaztelek 
hartzen dituen unetik zenbatzen hasita. 

iii. Eredu bakoitzerako hautemandako gorabeheren adierazle guztiak 
grabatutako dokumentuen %2a gainditzen badu, eskatutako 
prezioaren %5eko zigorra jarriko da. 

iv. Grabaketaren prozesuan dokumentuak edo espedienteak galtzen 
badira, enkarguaren prezioan %5eko zigorra jarriko da. Galdutako 
dokumentuen edo espedienteen kopurua emandako lanaren %1a 
edo hortik gorakoa bada, kontratua ebatzi ahal izango da. 

4.1.2 Digitalizazio-lana jarraitzea: kalitate-kontrola eta egindako 
lanaren bermea. 

Informazio-sistematan informazioa behar bezala kargatzeko digitalizazio-
lana Zugazteleko langileek jarraituko dute. 

i. Hauexek izango dira lanaren kalitatea kontrolatzeko 
adierazleak: 

a. Dokumentuak kargatzean hautemandako gorabeherak.  
b. Dagokion atalak eskatu dituen dokumentuak edota kaxak berriz 

digitalizatzea. 
ii. Hautemandako gorabeherak berehala ebatzi beharko dira eta 

lanei dagokienez, urtebeteko bermea zehazten da, lanak 
Zugaztelek hartzen dituen unetik zenbatzen hasita. 

iii. Eredu bakoitzerako hautemandako gorabeheren adierazle 
guztiak digitalizatutako dokumentuen %2a gainditzen badu, 
eskatutako prezioaren %5eko zigorra jarriko da. 
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iv. Digitalizazioaren prozesuan dokumentuak edo espedienteak 

galtzen badira, enkarguaren prezioan %5eko zigorra jarriko da. 
Galdutako dokumentuen edo espedienteen kopurua emandako 
lanaren %1a edo hortik gorakoa bada, kontratua ebatzi ahal 
izango da. 

4.1.3 Herritarrei arreta eskaintzeko lana jarraitzea: kalitate-kontrola eta 
egindako lanaren bermea. 

Zugaztelek egingo du enpresa esleipendunak emandako telefono 
arretaren jarraipena. 

i. Oro har, hauexek izango dira lanaren kalitatea kontrolatzeko 
adierazleak: 

a. Lortutako zerbitzuaren maila (arreta eskainitako kontsulta-
kopurua/jasotako kontsulta-kopurua). 

b. 20 segundotik behera arreta eskainitako kontsulten ehunekoa. 
Bi adierazleetan, eskatutako maila bezero bakoitzarekin adostutako 
zerbitzu-mailaren antzekoa izango da. 

ii. Herritarrei arreta eskaintzeko edozein adierazle hilean gainditzen ez 
bada, hileko edo eskaerako fakturaren prezioari %5eko zigorra 
jarriko zaio. 

4.2 Lanen bermea 

Esleipendunak bermatu egin behar du kontratuan agertzen diren 
produktuek urtebeteko bermea izango dutela gutxienez (ematea 
formalizatzen den egunetik zenbatzen hasita). Beraz, denboraldi horretan, 
esleipendunari egotzi dakizkiokeen urritasunak konpontzeko beharrezkoak 
diren aldaketak egingo ditu. 

 
4.3 Lan-bermeak 

Lanaren gaineko indarreko legeria betetzen dela bermatuko du 
kontrataturiko enpresak, bereziki lan arriskuen prebentzioari buruzkoa. 
Nolanahi ere, proposamenaren baldintzek enpresarentzako 
erreferentziako hitzarmenaren aplikazioa bermatzen dutela egiaztatu 
beharko du. 
 

4.4 Segurtasun eta konfidentzialtasunaren baldintzak 

Hala badagokio, Zugaztelek sistema informatikoekiko atzipena erraztuko 
du, aldez aurretiko prozedura eta baimenekin bat. Halaber, kontratu 
honetan zehaztutako zerbitzu zehatzak gauzatzeko informazioa eta 
dokumentazioa entregatuko ditu. Ildo horri eutsiz, enpresa esleipendunak 
informazio hori Oinarri Teknikoen Agiri honetan xedatutakoekiko beste 
helburu batzuekin ez erabiltzeko konpromisoa hartuko du. Era berean, ez 
du, oso-osorik edo zati batean, ez euskarri informatikoan, ezta paperean 
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ere atera, laga, argitaratu edo salduko. Beraz, eskuratutako informazio-
euskarriak itzuli eta, hala baleude, ekipo informatikoetatik deskargatuko 
ditu, lana amaitutzat jotzen denean. 
Lanarengatik lortzen dituen informazio-sistemei dagokienez, 
esleipendunak segurtasunaren arloan konpromisoak onartu eta arauak 
bete beharko ditu, indarreko legeriari erreparatuz. Bai enpresak, baita 
lantaldeak ere berariaz mantendu beharko dituzte edozein daturen 
gainean erabateko konfidentzialtasuna eta zuhurtzia, hori kontratua 
betetzeko ezagutu badute. Bereziki kontuan hartuko dira pertsonalak. Are 
gehiago, Oinarri Teknikoen Agirian agertzen diren helburu 
desberdinetarako ezin ditzakete kopia, ezta erabil ere. Azkenik, ez dizkiote 
hirugarrenari lagako, ezta kontserbatzeko ere. 
Xede horietarako, datuak lortzeko orduan gehieneko arreta izango da. 
Edozein arau-hauste larritzat joko da eta kontratua desegiteko arrazoia 
izan daiteke, alde batera utzi gabe izan ditzakeen erantzukizun penalak 
edo bestelakoak. 
Esleipendunak 15/1999 Lege Organikoak, abenduaren 13koak, datu 
pertsonalak babesteari buruzkoak, xedatutakoa eta, bereziki, 12. 
artikuluan adierazitakoa bete beharko ditu. 

4.5 Jabetza intelektuala 

Enpresa esleipendunak hurrengo klausulak onartzeko konpromisoa 
hartzen du: 
Lanarekin zerikusia duten jabetza intelektualaren eskubideak 
Zugaztelenak dira. Horren ondorioz sortutako edozein produktu edo 
azpiproduktu dagokion eremutik kanpo ezingo da beste helburu 
batzuetarako erabili, Zugaztelek berariaz idatziz baimentzen ez badu. 
Enpresa lizitatzaileak fitxategi guztien iturriak eskaini beharko dizkio 
Zugazteli, baita erabilitako programazio-baliabideen iturriak ere. 
Lana egiten zen bitartean sortutako dokumentazioa Zugaztelen jabetza 
esklusibokoa da, eta enpresa esleipendunak ezingo du jaso, ez eta kopia 
bat lortu edo hirugarrengoei eman ere, Zugaztelen idatzizko baimen 
zehatzik gabe. Hala badagokio, Zugaztelek baimen hori emango lioke, 
enpresak zertarako behar duen berariaz adieraziz eskaera formala egin 
ondoren. Paragrafo honetan xedatutakoa beteko da, kontratatutako lanak 
egin direla egiaztatzeko kontserbatu behar denean izan ezik. Zugaztelek 
berariaz baimentzen du lan honen emaitzak etorkizuneko lanetarako 
erreferentzia eta oinarri bezala erabil daitezen, horiek Zugaztelek berak 
egin behar baditu. 
Enpresa esleipendunak Zugaztelek eskuratutako informazioaren 
konfidentzialtasuna bermatu beharko du eta datu pertsonalei dagokienez, 
arloan indarreko legeria bete beharko du. Lanak egiten ari diren bitartean 
ezagut ditzaketen datu, informazio eta dokumentu guztiei buruz, 
enpresako kolaboratzaile guztiek erabateko lanbide-sekretua mantentzeko 
konpromisoa hartzen dute, irudikapen-modua (ahoz edo idatziz) alde 
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batera utzita. Informazio horiek esklusiboki kolaboratzaileek lortuko 
dituzte, ezinbestez aipatzen ari garen eremuaren barruan atxikitako 
zereginak garatzeko behar badituzte. Guztiei ohartaraziko zaie lortuko 
duten informazioa zorrozki konfidentzial eta zuhurtzia dela. 
Era berean, enpresa esleipendunak Zugazteli berehala jakinarazi beharko 
dio informazioaren segurtasun- eta babes-sistemaren akats edo ihesekin 
zerikusia duen edozein susmori buruz, hori lanak garatzen ari diren 
bitartean hautematen bada. 
 

5 ESKAINTZEN EGITURA ETA EDUKIA 

Eskaintzen egiturak eta edukiak xede horrez Administrazio Baldintza 
Berezien Agiriak xedatutako baldintzei erantzun beharko diete. Ildo horri 
jarraiki, oro har, honako dokumentazioa entregatuko da: 
 Administrazio-dokumentazioa. 
 Dokumentazio teknikoa. 
 Eskaintza ekonomikoa. 

Eskaintzako datuak eskaintzak baloratzeko prozesuan erabiliko dira eta 
eskaintzailea izango da informazioan egon daitekeen akats, ahazte edo 
hutsegitearen ondorioz eskaintzak aztertu eta baloratzeko orduan sor 
daitekeenaren arduradun bakarra. Horregatik, eskaintzaileak aurkezten 
duen dokumentazioa xehea eta zehatza izango da, espedientean 
adierazten diren esleipen-irizpideen arabera aztertu eta baloratu ahal 
izateko.  
 

5.1 Administrazio-dokumentazioa 

Eskaintzaileak kontratazioaren oinarrizko baldintzen agirian zehaztutako 
administrazio-dokumentazioa aurkeztu beharko du. 
 

5.2 Dokumentazio teknikoa 

Eskaintzaileak eskaintzan aurkezten duen dokumentazio teknikoak 
honako eskemari erreparatuko dio: 
 Laburpen betearazlea. 
 Konponbide teknikoaren deskribapena. 
 Lanaren antolaketa eta metodologia. Lanerako Plana. 
 Hobekuntzak. 
 Enpresaren datuak. 

Enpresak arestian aipatutako edozein ataletan, hau da, ondoren 
deskribatzen diren horietan, edozein alderdi azpimarragarri adieraz 
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dezake. Halaber, eskaintzen diren hobekuntzak behar bezala islatzeko 
atal egokiak sar ditzake. 
Eskaintzak baloratzeko nahikoa informaziorik ez badago, Zugaztelek 
eskaintzak Zehaztapen Teknikoen Agirian eskatzen diren gutxieneko 
baldintzak ez dituela betetzen erabaki dezake eta eskaintza baztertzeko 
baliozko arrazoia izan daiteke. 

5.2.1 Laburpen betearazlea 
Kapitulu honek aurkeztutako dokumentazioaren egiturari buruzko 
deskribapen laburra izango du eta laburbilduz (gehienez hiru (3) 
orrialdetan) eskaintzaren edukia sartuko da. Alderdirik aipagarrienak 
azpimarratuko dira. 

5.2.2 Konponbide teknikoaren deskribapena 
Besteak beste, interesgarritzat hurrengo informazioa joko da: 
 Eskainitako konponbidearen deskribapena. 
 Eskainitako sistemen eta ekipoen deskribapen orokorra eta 

ezaugarri teknikoak, eskatutako baldintza teknikoak betetzen direla 
adierazten duen justifikazioa barne. Ezaugarri tekniko horietatik 
abiatuta, agiri honetan planteatzen diren baldintzen betetze-maila 
zehaztuko da. 

 Aukeren egokitasuna eta agiri honen xede diren lanen beharretara 
behar bezalako moldapena justifikatzea. 

Zerbitzuen norainokoa eta ezaugarriak 
 Espediente honen norainokoan dauden zerbitzuei dagokienez, 

eskaintzaileak bere eskaintzan eskainitako zerbitzuen norainokoa 
eta ezaugarriak aurkeztu beharko ditu. 

5.2.3 Lanaren antolaketa eta metodologia 
Kapitulu honetan gutxienez ondorengo alderdiak deskribatuko dira: 
 Lanaren koordinazioa eta metodologia. Epeak nahiz azkeneko 

kalitatea kontuan hartuta, zehaztutako helburuak betetzen direla 
etengabe egiaztatzeko kontrol-prozedurak eta mekanismoak. 

 Lantalderen organigrama: Kontratuaren zerbitzura giza potentziala 
eta ahalmen teknikoa, baita lanaren barruan atxikitako funtzioak 
ere. 

 Lantaldeari laguntzeko eta ezagutzaren euskarri bezala beste 
bitarteko batzuk (giza baliabideak/teknikoak/logistikoak) 
deskribatzea. 

 Segurtasuna. Erabilitako datuen eta dokumentazioaren 
eskuragarritasuna, konfidentzialtasuna eta osotasuna ziurtatzeko 
hartuko diren segurtasun-neurriak. 
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5.2.4 Enpresaren datuak 
Eskaintzaileak hurrengo dokumentazioa entregatu beharko du: 
 Enpresaren izena 
 Eskaintzarako solaskidea 
 Helbide elektronikoa 
 Harremanetarako telefonoa 
 Enpresaren deskribapen-txostena, gutxienez ondorengo 

informazioarekin: 
o Jakintza-arloak 
o Bere egoitzak eta kokapenak 
o Giza baliabide eskuragarriak 

 

5.2.5 Eskaintza ekonomikoa 
Eskaintza ekonomikoa espediente honetako proposamen ekonomikoaren 
ereduarekin bat burutuko da eta Kontratazioaren Oinarrizko Baldintzetan 
1. Eranskin bezala agertzen da. 
Eskainitako prezioen barruan Zugaztelek esleipendunari eskatzen 
zaizkion zereginen ondorioz sortutako gastu guztiak (zerga, gastu eta tasa 
aplikagarri guztiak, BEZa, barne) sartutzat joko ditu. 
Nolanahi ere, eskaintzaileak eskainitako prezioaren barruan kontratuaren 
xedea betetzeko beharrezkoak diren elementuak eta unitateak sartuko 
ditu. 
 
 

 
 

Sinadura: Josu Anasagasti Unda 
Zerbitzu Operatibo eta Orokorren burua 

2014ko abendua 
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Kanariar uharteen kalea 21, 3. solairua 

48015 BILBO (Bizkaia) 

 

Tel - Telf: (+34) 94 656 7717 

Faxa - Fax: (+34) 94 4012348 

 

zugaztel@bizkaia.net 

http://zugaztel.bizkaia.net 
 
 
 
Herritarrei arreta eskaintzeko azpiegiturak diseinatu eta garatzea  
 
Dokumentuei alta eman eta horiek grabatu nahiz digitalizatzeko zerbitzua 
  
Telefono-bitartekoak eta baliabide telematikoak erabiliz herritarrentzat presentziazkoa ez den arreta-zerbitzua 

 

 

 SI-0002/ 2013 ER-1141 / 2011 

 

 

mailto:zugaztel@bizkaia.net
http://zugaztel.bizkaia.net/

	1 XEDEA
	2 AURREKONTUA
	2.1 Grabatu eta digitalizatzea.
	2.2 Herritarrei arreta espezializatua.
	2.3 Herritarrei arreta ez-espezializatua.

	3 ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK
	3.1 Enpresa esleipendunak egin beharreko funtzioak
	3.1.1 Dokumentuak eta espedienteak grabatu eta digitalizatzeko
	3.1.2 Herritarrei arreta eskaintzeko:

	3.2 Zerbitzuak eskaintzeko baliabideak kalkulatzea
	3.3 Ekipamendua
	3.4 Dokumentazioa tokiz aldatzea
	3.5 Prestakuntzarako eta gaitzeko gastuak

	4 BALDINTZA BEREZIAK
	4.1 Lanen kontrola
	4.1.1 Grabaketa-lana jarraitzea: kalitate-kontrola eta egindako lanaren bermea.
	4.1.2 Digitalizazio-lana jarraitzea: kalitate-kontrola eta egindako lanaren bermea.
	4.1.3 Herritarrei arreta eskaintzeko lana jarraitzea: kalitate-kontrola eta egindako lanaren bermea.

	4.2 Lanen bermea
	4.3 Lan-bermeak
	4.4 Segurtasun eta konfidentzialtasunaren baldintzak
	4.5 Jabetza intelektuala

	5 ESKAINTZEN EGITURA ETA EDUKIA
	5.1 Administrazio-dokumentazioa
	5.2 Dokumentazio teknikoa
	5.2.1 Laburpen betearazlea
	5.2.2 Konponbide teknikoaren deskribapena
	5.2.3 Lanaren antolaketa eta metodologia
	5.2.4 Enpresaren datuak
	5.2.5 Eskaintza ekonomikoa



