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1. XEDEA  

Zugaztel Bizkaiko Foru Aldundiaren Sozietatea da, Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanetarako Sailari atxikia. Besteak beste, haren jarduera da 
herritarrei arreta ez-presentziala ematea Bizkaiko Foru Aldundiaren, Foru 
Erakunde Publikoen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Enpresa Publikoen alde, 
baita, hala dagokionean, Bizkaiko udal eta gainerako entitate publikoen alde ere. 
Horretarako, ezarritako komunikazio kanalak erabiltzen ditu (telefonoa, webgunea, 
txata, gizarte sareak e.a.). 

Bizkaiko Foru Aldundiaren komunikazio globalerako politikak kontuan hartzen du 
gaur egun beste agertoki bat dagoela, komunikazio-prozesuetan partaide diren 
agente guztien interakzio integrala duena.  

Herritarrek, komunikatzeko, gero eta gehiagotan erabiltzen dute komunikazio 
telematikoa, beraz, beharrezko ikusten dugu BFAren presentzia hedabide 
sozialetan, herritarren eskakizunei erantzun ahal izateko eta, horrela, interkazio 
prozesuak hobetzeko.  

Plegu honen xedea da edukiak sortu, dinamizatu eta koordinatzeko zerbitzua 
kontratatzea Social Media profiletan. Eduki horiek erabiltzeko daude definitutako 
sare sozialetan. Bestetik, BFAren webgunea egokitu eta eguneratzen laguntzea ere 
bada xedea. 

Oinarri teknikoen plegu honen bidez deskribatu eta finkatu egin nahi ditugu 
espedientearen norainokoan jasotako hornidura eta lanen betekizun teknikoak, 
baita eskatutako lanak kontratatzea arautzen duten betearazteko baldintzak. 
Espediente honen esleipena izan nahi duten enpresa guztiek egiaztatu behar dute 
aurreko guztia. 
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2. ORAINGO EGOERA 

2016an diseinatu egin da Sare Sozialetan BFAk duen komunikazio-estrategia. 
Berariazko kontuak definitu dira helburu objektiboetan oinarrituta, kontuan hartuta 
beti kontu horiek zerbitzu iraunkorra emateko direla, hau da, kontua ez da unean 
uneko momento edo kanpainetarako profilak sortzea, baizik eta herritarrei 
zuzendutakoak izan behar dute, informazioa emateko edo zerbitzu jakin bat 
emateko. 

Profil berriak 2016ko abendutik aurrera hasi dira informazioa ematen eta 2017. 
urtea garrantzitsua da aurrera egiteko eta kanal digitalen bidezko komunikazioa 
sendotzeko. 

Sare Sozialak kudeatzeko Zugaztelek plataforma teknologiko profesionalak 
erabiltzen ditu deskribatu diren zerbitzuen gauzatzea argitaratu, aztertu eta 
monitorizatzeko. Hauek dira plataforma horiek: 

• Social Media Argitaratzea. Hootsuite Enterprise 

• Social media Monitorizatzea: Digimind 
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3. ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK 

Hauek dira plegu honen bidez eskatzen diren zerbitzuak: 
• Edukien dinamizazioa eta euskarria sare sozialetan eta profil  elkartuetan. 
• Edukien kudeaketa koordinatzea Bizkaiko Foru Aldundiaren kanal digitaletan 

eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web kanalaren egokitzapena definitutako 
estrategia digitalera zabaltzea. 
 

3..1 Edukien dinamizazioa eta euskarria sare sozialetan eta profil elkartuetan 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Kanal Digitalen estrategiak gaur egun honako kontu hauek 
definitzen ditu, edukien dinamizazioa eta euskarria plegu honen xede direla: 

- Bizkaia  
- Bizkaia Gazteak 
- Bizkaia Kultura 
- Bizkaia Social 
- Bizkaia Emprende 
- Bizkaia Empresa 
- Bizkaibus 
- Bizkaia Hacienda 

Eskatutako komunikazio digitaleko zerbitzuak hedabide sozialetan, presentzia- eta 
jarduera- estaldura osoa eman behar du, bai planifikazio arloan bai edukiak sortu eta 
hedatzeko arloan. Hori guztia Interneteko komunikazio espazio hauetan: 

- Zugaztelek zehazten dituen sareko komunikazio sozialeko plataforma nagusietan: 
(Facebook, Youtube, Twitter, Google+ etab.) baita, lehen definitutako unitate 
tematiko edo «kontuak» jasotzen dituen publikoa nolakoa den kontuan hartuta, 
interes estrategikoa duten beste sare sozialetan ere. 

-  Baldin badaude, komunikazio digital propioa duten espazioetan, hala nola: 
webgune autonomoak edo definitutako unitate tematiko edo «kontuen» berariazko 
Blog-ak. 

Gaur egun definitutako Kontuen kopurua aldatu egin daiteke plegua indarrean dagoen 
bitartean, eta Kontu bakoitzak behar dituen baldintzak eta norainokoa ezarriko ditu 
Zugaztelek, baita noiz jarriko diren abian eta horien iraupena, kanpaina baten ondorioz 
sortu badira. 

3..1.1 Ezaugarri teknikoak 

Edukien dinamizazio eta euskarri zerbitzuak sare sozialetan eta unean-unean definituta 
dauden kontuetara elkartutako profilek honako eremu hauei emango die estaldura: 

- Espazioa sare sozialetan 

a) Zugaztelek berak sortutako informazio orokorra emango du Bizkaiko Foru Aldundiaren 
unitateen jarduera-eremuei buruz. Zugaztelek berak sortutako berariazko informazioa 
emango du Bizkaiko Foru Aldundiaren unitate bakoitzaren zerbitzu jakinei buruz eta 
informazioa emango du Bizkaiko Foru Aldundiak herritarrentzat egindako deialdi, 
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jardunaldi, ikastaro, diru-laguntza, beka, lehiaketa eta beste edozein ekintza publikori 
buruz. 

b) Definitutako sare sozialen Social Media profiletan argitaratutako edukiak sortu eta 
dinamizatuko ditu. Eduki multimedia erakargarriak, baliozkoak zabalduko ditu,  
«engagement» eta interakzioa sortzen dutenak helburu den audientziaren 
segmentuekin. Eduki horiek honako gai-ardatzak izango dituzte: 

c) Noranzko biko komunikazio-espazioak ezartzea, kasu honetan, herritarrekin sare 
sozialetan elkarrizketak izateko modukoak. Horrela, informazio zehatza izango dute 
Bizkaiko Foru Aldundiaren jarduera eta zerbitzuei buruz. Behin informazio hori 
aztertuta, lagundu egingo du erabakiak hartzen Bizkaiko Foru Aldundiaren jarduera 
publikoaren hobekuntzan. 

d) Zuzeneko nahiz zeharkako Social Media aipamen guztiak monitorizatzen laguntzea  –  
«handle», etiketa o «keyword» bidez– plegu honen xede diren unitate tematiko edo  
«kontuei» dagokienez, komunikazio digitaleko ekosisteman identifikatuak. 

e) Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetako unitateen Social Media profiletan jasotako 
herritarren interakzioak kudeatzen parte hartzea, sareko komunikazio sozialeko 
hedabideetan irekiak direnak. Horretarako, soluzio jakinak emango dizkiete herritarren 
informazio-eskakizunei eta, ahal den neurrian, arindu egingo dituzte Bizkaiko Foru 
Aldundiko sailek eskatu ahal dituzten prozedura transakzional eta administratiboak.  

f) Loturak bilatu eta sortzea hedabide sozialetan, Bizkaiko Foru Aldundiaren unitate 
tematiko edo «kontuen» interes eta jardun-eremuei lotutako agente publiko nahiz 
pribatuekin. Horretarako, jarraipen politika aktiboa eta «influencers» dituzten ekintzen 
estrategia jakin bat definitu eta  abiaraziko dute.  

g) Social Media operatiboen profilak diseinatzeko proposamena eta egokitzapen grafikoa 
–kanal covers, profil logotipoak eta ikonoak, koherentzia grafikoa eta infografien eta 
aplikazio estatiko nahiz dinamikoen, eta abarren estilo-unitatea–, baita sortutako 
komunikazio-jarduera guztia ere. Egokitzapen hori Bizkaiko Foru Aldundiari elkartutako 
kontuetan definitutako irudi korporatiboaren estandarrei egingo zaie. 

h) Zugaztelekin elkarlanean aritzea hileroko txostenak egiten. Txosten horietan jaso 
egingo dira Social Media metrika adierazgarri eta zehatz guztiak, plegu honen xede 
diren Bizkaiko Foru Aldundiaren unitate tematiko edo «kontuen» ospearen presentzia, 
jarduera eta monitorizazio estrategiei degokienez. 

Egindako txostenek metrika multzo oso bat izan behar dute, kuantitatiboak nahiz 
kualitatiboak, aldizkakoak eta integratuak, erabakiak hartzeko informazio adierazgarria 
emateko modukoak. Aurretik ezarritako helburuak betetzeko metodologia ere izan 
behar dute.    

- Edukiak, webgune autonomoak edo blogak kudeatzea 

Kontu bakoitzaren webguneko edukiak aldizka eguneratu, kudeatu eta iraultzea, BFAk 
aldez aurretik egindako diseinuan oinarrituta, eta definitutako esparruen arabera. 
Esparruak definitzeko bat etorri dira, batetik, kontu bakoitzaren arduraduna den Bizkaiko 
Foru Aldundiaren kontu bakoitzaren arduraduna, eta, bestetik, zerbitzua kudeatzeko 
enpresa esleipendunak izendatutako arduraduna. 
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Unitate tematiko edo «kontuen» gune espezifoen web edukiak kudeatzeari dagokionez,  
ikuspuntu teknikotik Hedabide Sozialetako Komunikazio Digitaleko Zerbitzuaren 
proposamenak honako esparruetan ere eman behar du estaldura integrala: 

• Intereseko beste informazio-iturri batzuk bilatu eta biltzea, xede den audientziaren 
segmentu bakoitzerako. 

• Aipatutako webguneen mantenimenduan zerikusia duten agenteekiko harremana 
koordinatzea. 

• Informazio-agiriak antolatu eta erabiltzea. 

Eduki estrategikoak argitaratzeko egutegia proposatzea, eta, hala badagokio, gero 
aurrekontua egin eta ekoiztea. 

3..2 Edukien kudeaketa koordinatzea Bizkaiko Foru Aldundiaren kanal digitaletan 
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web kanalaren egokitzapena definitutako estrategia 
digitalera zabaltzea  

Zerbitzu honek, gutxienez, honako eginkizun hauek ditu: 

a) Bizkaiko Foru Aldundiaren kanal digitalen bidez jakinarazi daitezkeen edukien 
definizioan koordinatzea. 

b) Komunikazioaren argitaratze--linea kontrolatu eta berrikustea, dauden kanal 
digitaletan. 

c) Argitaratutako edukien kalitatea kontrolatzea (aurreko fasean definitutako 
argitaratze-linea homogeneizatu eta betetzea). 

d) Eduki estrategikoak definitzeko elkarlana, eta urteko, hileko nahiz asteko 
edukien zerrenda. 

e) Bizkaiko Foru Aldundiak hedabide sozialetan duen ospea monitorizatzeko 
sistemaren jarraipena egitea. 

Halaber, elkarlana behar da Bizkaiko Foru Aldundiaren Web kanala eguneratu eta 
zabaltzeko, definitutako gidalerroekin bat. Horrela, errazago sartuko dira  
herritarrak BFAren webguneak dituen edukietan. Horretarako, honako hauei 
lotutako eginkizunak egin behar dira: 

- Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzu eta programei dagokien zatian, web 
estrategia ezartzen jarraitu. 

- Edukien eskuragarritasuna hobetu.  

- Web-aren operatibitatea egiaztatu. 

- SEO posizionamendu egokia izateko behar diren etiketak ondo sartuta 
daudela orrialde bakoitzean kontrolatu 

- Trafikoak Web-en duen bilakaera aztertu eta jarraipena egin 

- Hobetzeko proposamenak, horiek abiaraztean parte hartu, hala badagokio, 
eta emaitzak ebaluatu 
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- Edukiak zuzen etiketatuta daudela balioetsi, erabiltzaileek era errazean bila 

dezaten edukia 

3..3 Lan taldearen funtzioak zerbitzua emateko 

Proiektu hau garatzeko Zugaztelek dituen funtzioak, Ahaldun Nagusiaren 
Kabinetearekin zuzenean elkarlanean arituta, honako hauek dira: 

a) Lan-fluxuak parametrizatu eta mantentzeko elkarlana Zugaztelekin,  Hootsuite 
eta Digimind erremintetan . 

b) Zugaztelek edukiak argitaratzeko proposamenak planifikatuko ditu sail 
bakoitzeko arduradunek balioetsi ditzaten, honako hauek kontuan hartuta: 

• Zugaztelek badakiela zein den herritarrek eskatzen duten informazioa, 
telefono-kanalaren bidez nagusiki jasota duen informazioari esker 

• BFAren sailek herritarren eskura jartzen dituzten programa eta zerbitzuen 
ezagutza  

c) Hootsuite erremintan argitaratuko du  adostutako edukia, eduki bakoitza 
argitaratuko den kontua eta kanala identifikatzeko. 

d) Lortu beharreko txostenen tipologia planifikatuko du, horien aldizkakotasuna 
eta komunikazio-eremua. 

e) Social Media kanalen bidez komunikazioa hobetzeko helburuak eta ekintzak 
proposatuko ditu 

f) Argitaratu beharreko edukietan parte hartzen duten agenteekin koordinatuko 
du. 

Enpresa esleipendunak, besteak beste, hurrengo funtzioak izango ditu: 

a) Sare sozialetan BFAk duen komunikazio-estrategia aztertuko du, 2016an 
definitua, eta, Zugaztelekin elkarlanean, estrategia hori eguneratuko du 
mantendu beharreko kanal bakoitzarentzat. 

b) Asteko gaiak zein diren, eta Zugaztelekin elkarlanean, kanal digitalen kanal eta 
espazioak definituko ditu, eta, behar izanez gero, formatu bereziak sortuko ditu  
(azalpen-infografiak, bideoak, irudi espezifikoak kanal digitalentzat, e.a.) 

c) Zugatelek beharrezko ikusten badu edukiren bat formatu berezian adierazi 
behar dela, mantenimendu-taldeak egingo du lan eta jarraipen hori webgunean 
argitaratu arte. 

d) Behin Zugaztelek bidalita sailen edukia, mantenimednu-taldeak edukia berrikusi 
eta hizkuntza digitalera egokituko du, betiere kontuan hartuta definitutako 
argitaratze-linea. Edukia hainbat kanalen bidez jakinarazi behar izanez gero, ad 
hoc idatziko da kanal bakoitzarentzat, kanalaren ezaugarriak zein diren. 

e) Argitaratutako edukien inpaktuari buruzko txostena eska dezake Zugaztelek,  
horien norainokoa zein den jakiteko. Halaber, erabiltzaileen erabilerei buruzko 
txostena eska dezake, intereseko edukia emateko, eta erabiltzaileengana iristeko 
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Bizkaiko Foru Aldundiak jakianarazi nahi duen edukiarekin. Horretarako, 
edukiaren tipologia eta argitaratu den espazioa aztertuko dira estatistiken bidez. 

f) Behin izanda estatistika kopuru nahikoa eta inpaktuaren datuak, definitutako 
social mediaren estrategia sozialaren indarraldia aztertuko du enpresak eta 
antzemandako aldaketak jasotzen dituen txostena egingo du. 
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4. BALDINTZA BEREZIAK 

a) Lanak egiteko tokia 

Lanak Zugaztelek zehaztutako tokietan egingo dira eta operatibitate-arrazoi 
logistikoak tarteko, esleitutako lanak Bilbon edo inguruan egin beharko dira, 
Zugaztelek. 

b) Emateko epea 

Zugaztelek, beharrezko jakinarazpenaren bitartez, lanen hasiera zehaztuko du, 
kontratistak lan horiei ekin diezaien.  

c) Lanen planifikazioa eta kontrola  

i) Proiektuaren antolakuntza eta ikuskapena 

Proiektuaren Zuzendaritza lantalde batek osatuko du eta gutxienez hurrengo 
kideez egituratuko da: Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkari bat, Zugazteleko beste 
bat eta enpresa esleipenduneko ordezkari bat. 

Enpresa esleipendunak arduradun/solaskide bakarra izendatuko du Zugaztelen 
proiektuaren arduradun gisa..  

Enpresa esleipendunaren aldetik proiektuaren arduradunak bere gain hartuko ditu 
aurrera eraman beharreko lanen planifikazioa, jarraipena eta kontrola, eta kalitate 
maila egiaztatuko du. Solaskideak Zugaztelen edota Bizkaiko Foru Aldundiaren 
aldetik jarraibide orokorrak jasoko ditu eta erantzukizun horren solaskidea ere 
izango da. 

Zugaztelek eta Bizkaiko Foru Aldundiak lantaldea koordinatuko dute, proiektua 
garatzeko egitasmoaren barruan jasotako zeregin guztiak aurrera eramateko. 
Gauzak horrela, honako zeregin hauek nabarmendu behar dira:  

 
- Eskaintzan proposatutako eta Zugaztelek onetsitako lan plangintzaren 

jarraipena egingo da, betiere plangintza horretan jasotako epeak eta mugak 
zehatz betez. 
 

- Kontratuaren baldintzetan aurreikus daitezkeen aldaketak berehala 
jakinaraziko zaizkio proiektuaren zuzendaritzari, edozein alderdiri 
dagokionez (pertsonala, alde teknikoak, ekonomikoak eta abar), aldaketak 
esleipendunarekin zerikusirik ez duten arrazoiek eragiten dituztenean. 
 

- Lana garatzeko orduan sor litezkeen gorabeherak edota arazoak berehala 
jakinaraziko zaizkio proiektuaren zuzendaritzari, planifikazioan aldaketak 
izan direlako, aurreikusitako mugak bete ez direlako, proiektuaren 
erdiespena aldatu delako, egindako eta onetsitako zereginetan aldarazpenak 
izan direlako, etab. 
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Esleipendunaren lan taldea teknikariek osatuko dute, proposatutako beharretarako 
egokiak diren kategoria profesionala eta espezializazio maila dutenak.  

Esleipendunak oinarri teknikoei buruzko agiri honetan ezarritakoa betetzen ez 
badu, ez-betetze hori errepikatzen bada, edota idatziz emandako aginduak betetzen 
ez baditu, nahiz eta horiek kontratuaren xederako funtsezkoak direla ohartarazi, 
horiek guztiak kontratua suntsiarazteko arrazoiak izango dira. 

 

ii) Kontrol eta jarraipen mekanismoak 

Proiektuari ekin baino lehenago, beharrezko kontrol prozedura guzti-guztiak ezarri 
behar izango dira zehaztutako helburuak etengabe beteko direla egiaztatzeko, bai 
epeei bai amaierako kalitateari dagokienez.  

Mekanismo horien artean hauek daude, besteak beste: 
- Jarraipenerako bilerak: bilerak aldizka edo erabaki puntuekin bat etorriz 

egingo dira; bileren helburuak honako hauek izango dira: planifikatutako 
zereginen betetze maila ikuskatzea, produktuen entrega, pertsonalaren 
berrezarpenak, aurrera eraman beharreko jardueren programazioak 
baliozkotzea, eta abar. 

- Kontrol ekonomikorako bilerak: proiektuaren kontrol ekonomikoa egitea, 
ezarritako ordainketa plana gauzatzeko, bidezkoa bada. 

- Egoera eta bilakaeraren gaineko txostenak, proiektuaren zuzendariari lanen 
egungo egoeraren, lortutako helburuen, egondako gertaeren eta abarren 
berri emateko balioko dutenak. 

- Zereginen kontrol orriak, bidezkoa bada. 
- Proiektuak kudeatzeko beste edozein dokumentu, proiektua kontrolatzeko 

mekanismo gisa erabilgarritzat jo daitekeena, proiektuaren zuzendaritzak 
hala eskatuta. 

Zugaztelek edozein momentutan (esleipenaren aurretik edo ondoren eta lanak egin 
bitartean) bestelako agiri osagarriak eskatzeko ahalmenari eusten dio, enpresa 
lizitatzaileak eskainitako datuak egiaztatzeko, bai enpresari berari dagokionez, bai 
proposatutako pertsonalari dagokionez. 

Halaber, enpresa esleipendunak teknikariak izendatzeko betetako zeregina 
Zugaztelek hala eskatuta aldatu ahal izango da, baldin eta esleipena arrazoitu zuten 
baldintzetan ez-betetzeren bat atzematen bada. Kasu horretan, enpresa 
esleipenduna beharturik egongo da bestelako pertsonak proposatzera hasieran 
proposatutakoen kategoria eta zirkunstantzia pertsonal berberekin edo 
antzekoekin; zirkunstantzia horrek ez du inola ere aldatu behar izango eskainitako 
prezioa. 

iii) Lanaren onarpena 

Hilero, enpresa esleipendunak honako hau jakinaraziko dio Zugazteli: 
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• Sare sozialen kontuen dinamizazio eta euskarri lanen garapenari buruzko 

txostena, Bizkaiko Foru Aldundiaren kanal digitalen edukiak kudeatzeko 
koordinazioa, Bizkaiko Foru Aldundiaren Web kanala Estrategia Digitalera 
egokitzeko egin den hedapena eta zerbitzu horiek egiteko erabili den ordu 
kopurua. 

Hilero Zugaztelek hilabetean zehar edo aldi partzialean zereginak eta lortzeari 
egotzitako orduak baliozkotuko ditu, esleipendunak zerbitzuak kontratatutako 
profil bakoitzaren prezio unitarioetan fakturatzeko. 

Hitzartutako epeak bete ezean, hori justifikatzeko arrazoirik gabe, baldintza 
berezietan ezarritako zigorrak sortuko dira. 

 

d) Zerbitzuaren ordutegia 

Lantaldearen dedikazioa urteko aste guztietan egingo da, astelehenetik ostiralera  
8:30etik 19:00etara. 

Edonola ere, zerbitzau emateko ordutegia Zugazteleko arduradunak eta 
kontratatutako enpresak adostuko dute, eta gutxienez ezarritako orduak bete behar 
ditu.  

Ez ohiko kasuetan, zerbitzau ematea aurreko paragrafoan adierazi ez diren beste 
ordu edo egun batzuetan egiteko eska dezake Zugaztelek. 

 

e) Ordaintzeko era 

Faktura onartu eta jaso ondorengo 30 egunetan ordaindu beharko da. 

f) 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 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 datu pertsonalak. Are gehiago, Oinarri Teknikoen Agirian agertzen diren 
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helburu desberdinetarako ezin ditzakete kopia, ezta erabil ere. Azkenik, ez dizkiote 
hirugarrenari lagako, ezta kontserbatzeko ere. 

Xede horietarako, datuak lortzeko orduan arreta osoa jarriko 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. 

 

g) 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 daitezkeela, horiek Zugaztelek berak egin behar 
baditu. 
 

- Enpresa esleipendunak Zugaztelek eskuratutako informazioaren 
konfidentzialtasuna bermatu beharko du eta, datu pertsonalei dagokienez, 
arlo horretako 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 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 zuhurra dela. 
 

- Era berean, enpresa esleipendunak Zugazteli berehala jakinarazi beharko dio 
informazioaren segurtasun eta babes sistemaren akats edo ihesekin 
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zerikusia duen edozein susmori buruz, hori lanak garatzen ari diren bitartean 
hautematen bada.. 
 

h) Genero kontsiderazioak lizitazio-prozesuan eta kontratua beteraztean 
- Bizkaiko Foru Aldundiaren helburua da Berdintasunari buruzko Foru Politika 

bultzatzea, baita Bizkaiko Lurralde Historikoan emakume eta gizonen 
berdintasuna sustatzea ere. Horregatik, lizitazioen esparruan aurrekusitako 
jarduketek jasota izan behar dute genero ikuspegia garapenetan eta bat 
etorri behar dute Bizkaiko Foru Aldundiaren lerro estrategikoekin 
Berdintasunaren arloan: Zeharkakotasuna, Ahalduntzea eta balore aldaketa, 
Kontziliazioa eta erantzukidetasuna, baita indarkeria matxista antzeman eta 
desagerrarazteko konpromisoa ere. 

- Enpresa lizitatzaileek, proposamenak egin eta aurkeztean, hizkuntzaren 
erabilera ez-sexista egingo dute. Halaber, enpresa esleipendunak, 
kontratuaren indarraldian, hizkuntzaren erabilera ez-sexista egingo du agiri 
idatzi edo digital guztietan, eta, gainera, sexuaren arabera bereizi beharko 
ditu datuak sortzen duen pertsonei buruzko edozein estatistiketan, hori 
guztia otsailaren 18ko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 
Legearen 2.3 artikuluaren babesean, errespetatu beharreko printzipio 
orokorrak adierazten dituena. 

- Kontratuaren xede den zerbitzua egiteko azken justifikazioak 
kontratazioaren genero inpaktuari buruzko memoria izango du, eta bertan 
jasoko dira erabiltzaile edo onuradunen, edo zerbitzua ematen duten 
langileen adierazleak eta sexuaren arabera bereizitako datuak,  ezarritako 
berdintasunerako neurriak eraginkorrak diren ebaluatzeko. 

i) Hizkuntz araubidea 
 

Hizkuntza ofizialen erabilera Bizkaiko Foru Aldundiaren jardun-eremuan eta, 
zehatzago, hizkuntz araubidean arautzen duen otsailaren 17ko 22/2009 Foru 
Dekretuaren 16. artikuluko 2., 3., 4. eta 5. ataletan adierazitakoarekin bat, 
kontratatu behar den zerbitzua ematean zuzeneko harremana izanez gero 
herritarrekin, honako baldintza hauek bete behar dira: 

 Enpresa esleipendunak prestazioa ematean herritarren hizkuntz 
eskubidea errespetatu behar du, alegia, arreta bi hizkuntza ofizialetan 
jasotzekoa. 

 Erabilera publikoko inprimakiak, idatziak eta jakinarazpenak euskaraz 
eta gaztelaniaz egingo ditu enpresa esleipendunak. 

 Enpresa esleipendunek euskara erabiliko dute kontratuaren xede den 
jarduerari lotutako jende aurreko interbentzio guztietan. 

 

Edozein zalantza izanez gero edo informazio gehiago behar baduzue: 

: 
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Josu Anasagasti Unda 
Zugaztel, S.A.  

Kanariar Uharteen kalea, 21  
48015 Bilbo  

Josu.Anasagasti@Bizkaia.eus 
Telefono zenbakia: 94 656 77 17 
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Kanariar Uharteak / Islas Canarias, 21, 3. solairua 

48015 BILBAO (Bizkaia) 

 

Tel.: (+34) 94 656 7717 

Faxa: (+34) 94 656 7718 

zugaztel@bizkaia.eus  

http://zugaztel.bizkaia.eus  

 

 

 

 SI-0002/ 2013 ER-1141 / 2011 

 
- Diseño y mantenimiento de infraestructuras telefónicas 

- Servicio de alta, grabación y digitalización de documentos 

- Servicio de atención no presencial a la ciudadanía, a través de canales telefónicos y telemáticos 
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