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1. XEDEA 

Zugaztel Bizkaiko Foru Aldundiaren menpeko sozietate bat da, Herri Administraziorako eta 
Erakunde Harremanetarako Sailari atxikia; haren eginkizuna honakoa da: herritarrei arreta 
emateko jarduerak, datuen grabazio zerbitzuak eta dokumentuen digitalizazioa aurrera 
eramateko eginkizunak gauzatzea. Zeregin hori Bizkaiko Foru Aldundiaren, foru erakunde 
publikoen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren foru enpresen alde betetzen du, bai eta, hala 
badagokio, Bizkaiko udalen alde eta gainerako erakunde publikoen alde ere, ezarritako 
hainbat bide erabilita (telefonoa, web orria, txatak, sare sozialak, etab.). 

Oinarri-plegu honen xedea herritarren arretarako zerbitzua kontratatzea da, BFAko 
Bizkaibus zerbitzuak bideraturiko kontsultei erantzuteko telefonoa, web orria, sare 
sozialak, txata, etab. erabiliz. Horrez gain, espedientearen norainokoan finkaturiko 
zerbitzuen beharkizun teknikoak eta eskaturiko lanen kontratazioa eraendu behar duten 
eta espediente hau esleitzea aukeratzen duen enpresa orok egiaztatu behar dituen 
burutzapen-baldintzak deskribatzea eta ezartzea ere badu helburu. 
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2. ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK 

BFAren Bizkaibus zerbitzuak bidaiarien garraio publikoa betetzen du, BHLko eremuaren 
barruko zerbitzu erregularra, iraunkorra eta erabilera orokorrekoa, eta hiri arteko zerbitzu 
osoa hartzen du urteko egun guztietan.  

BFAren zerbitzu honek beharrezko baliabideak behar ditu herritarren informazio-
kontsultak hartzeko eta ebazteko, hain zuzen ere BFAk haien eskura jartzen dituen 
arretarako kanalen bidez herritarrek eskatzen dituzten kontsultak.  

Euskaraz nahiz gaztelaniaz erantzun beharko dira herritarrek aukeraturiko bide horietako 
edozein erabilita eginiko kontsulta, ezarritako arreta-protokoloen arabera. Gaur egun, 
telefonoz eta sare sozialen (twitter eta Facebook) eta web orriaren bidez jasotzen dira 
kontsultak. 

 

2.1 Kontsulten edukia eta tipologia 

Hona hemen herritarrek eskuragarri dituzten komunikabideetako edozein erabiliz eskatzen 
dituzten informazio-kontsulten tipologia, hots, telefonoa, web orria, sare sozialak, txatak, 
etab. baliatuta, eta honelaxe sailkatzen dira:   

a) Informazio orokorra eskatzea: 

Bizkaibus Zerbitzuaren lineei buruzko informazioa: 

Hauexek dira Bizkaibus Zerbitzuaren bezeroen informazio-eskaririk ohikoenak: 

i. Bezeroak ezagutzen duen linea jakin baten ordutegiak eta maiztasunak. 

ii. Zer behar den helmuga jakin batera joateko: udalerria izan daiteke 
helmuga, intereseko gunea.  

iii. Lineen ohiko funtzionamenduaren gaineko gorabeherak eta anomaliak. 

Bizkaibus Zerbitzuaren tarifei buruzko informazioa: 

Hauexek dira Bizkaibus Zerbitzuaren bezeroen informazio-eskaririk ohikoenak: 

i. Ezaugarriak, motak, eskuraketa erak, altak, bajak, berriztapena, 
eskuragarritasuna eta Bizkaibus Zerbitzuan erabilitako bidaia-titulu 
ezberdinekin lotutako edozein gorabehera. 

ii. Bizkaibus Zerbitzua erabiltzeagatik ordaindu beharreko tarifak. 

Garraio-tituluen salmenta tokiei eta erabilerari buruzko informazioa: 

Hauexek dira eskaririk ohikoenak: 

i. Garraio-tituluak saltzen diren tokiak. 

ii. Tituluak erabil daitezkeen garraioak. 

iii. Garraio-titulu akastunarekin edo baliozkotasun-epetik kanpoko tituluekin 
jarduteko modua. 

iv. Garraio-titulu akastunen ziozko erreklamazioak. 
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b) Izapideei eta prozedurei buruzko informazioa: 

Eskaerak egiteko: 

Eskaerarik ohikoenak: 

i. Autobus geltoki berria, linea berria, etab. eskatzeko prozedura. 

ii. Linearen baten ordutegia aldatzea eskatzeko prozedura. 

iii. Zerbitzuari buruzko informazioa eskatzeko prozedura. 

iv. Kexa edota erreklamazioa egiteko prozedura. 

Objektu galduen tratamendua 

Objektuak autobusetan garraiatzea 

Txartel kolektiboen eskaera 

 

c) Zerbitzuaren bezeroen iradokizunei, kexei eta erreklamazioei erantzuna ematea: 

Bidaiariek kexak edota erreklamazioak egin ditzakete Bizkaibus Zerbitzuaren Bezeroaren 
Arreta Zerbitzuaren (BAZ) bulegoan, telefonoz, posta elektronikoz, faxez, etab. Eta 
ezarritako prozeduren arabera hartuko dira iradokizunak, kexak eta erreklamazioak. 

 

Era berean, hona hemen zerbitzuak bere gain hartu beharreko beste eginkizun batzuk: 

a) Zerbitzuaren prozedura eskuliburuen mantentze eguneratuan laguntzea 

b) Beste eginkizun batzuk 

Web gunea nahiz intranet behar bezala eguneratuta egon behar dira, eta horretarako, 
komunikazioaren, prestakuntzaren eta beharrezkotzat jotzen diren datuak grabatzearen 
inguruko lan guztiak egin beharko ditu esleipendunak. 

 

2.2 Herritarren arretarako prozedura 

Zugaztelek emandako prozedura hauen arabera emango zaie arreta jasotako kontsultei, eta 
nahitaez bete beharko dira: 

a) Herritarren arretarako protokoloa eta arretarako eskuliburu teknikoak, aldez 
aurretik BFAko Garraio Zerbitzuak baliozkotuak. 

b) Kontsulta itxi egingo da lan-prozedurak hala ezartzen duenean eta hala erregistratu 
bada Zugaztelek horretarako jarritako datu-baseetan edo aplikazioetan. 

c) Zugaztelek kontsultak grabatu beharra erabaki dezake zerbitzuaren kalitatea 
hobetzeko. 

d) Zugaztelek zehaztuko du erantzundako kontsulten kalitatea ebaluatzeko zein 
inkesta egin ahal izango den. 
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e) Sare sozialen arretan, zerbitzuaren ardatzen gaineko proposamena beharko da, 
SMO, SMCC eta Online Reputation Manager, baita analitika eta reporting proposamen bat 
ere. 

 

2.3 Jasotako kontsulten bolumena eta tipologia 

a) Informazio-eskaeren zenbatespena. 

 

Hona hemen urte osoan eta zerbitzuan jarritako edozein bide erabilita jasotzea 
aurreikusten den kontsulta kopuruaren zenbatespena: 

• Urteko kontsulta kopurua: 100.000, eta bere erregistroak dakarren kontsultako 
batez besteko denbora, berriz, 200 segundo da.  

• Hileen banaketa: 

 
2015ean ERANTZUNDAKO KONTSULTAK (hileka) 

 Urt. Ots. Mar. Api. Mai Eka. Uzt. Abu. Ira. Urr. Aza. Abe. Guzt. 
Erantzunak %9 %8 %7 %7 %7 %9 %10 %9 %10 %8 %6 %9 %100 

 

 

• Orduen banaketa: 

 

8:00-
9:00

9:00-
10:00

10:00-
11:00

11:00-
12:00

12:00-
13:00

13:00-
14:00

14:00-
15:00

15:00-
16:00

16:00-
17:00

17:00-
18:00

18:00-
19:00

19:00-
20:00 TOTAL

Atendidas 5% 8% 12% 11% 10% 10% 6% 5% 9% 8% 8% 8% 100%

CONSULTAS ATENDIDAS  2015 (por franja horaria)

 

 

• Banaketa asteko egunaren arabera. 

 
ERANTZUNDAKO KONTSULTAK (asteko egunak) 

 Astelehena Asteartea Asteaz. Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Guztira 
Erantzunak %17 16 %17 %16 %17 %10 %7 %100 

 

 

 

2.4 Pertsonak 

Profil hauek izan beharko ditu lan-taldeak: 

Zerbitzuak Zugaztelen izango duen arduraduna 
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Zerbitzuaren eta zerbitzuko prozeduren eta adierazleak betetzearen arduraduna izango da. 
Enpresa esleipendunaren solaskidea izan behar du Zugaztelen aurrean zerbitzua 
koordinatzeko; erakundea eta eguneroko gorabeherak jakin behar ditu, eta Zugaztelek jakin 
beharreko edozein egoerari aurre hartu behar dio. Gainera, Zugaztelek uneoro aurkitzeko 
tokian egon behar du, eta arreta koordinatzeaz arduratuko da herritarren eskura jarritako 
kanalen bidez. 

Ikuskaria 

Edukiak, lan-prozedurak eta zerbitzuak erabilitako aplikazioa zein diren jakiteko ardura du, 
informatzaileei laguntza emateko, zerbitzuaren kalitate adierazleak betetzeko eta hobetu 
beharreko arloak antzemateko. Talde-lanerako giroa bideratzea, herritarrei eskainitako 
zerbitzuaren kalitatea hobetzeko. 

Agenteak 

Emandako soluzioengatik gogobetetasun maila handiarekin ebaztea herritarrengandik 
jasotako kontsultak eta ezarritako laneko prozedurek eskatzen dituzten izapideak egitea. 

Zerbitzua emateko atxikitako langileei dagokienez, laneko araudiak eta aplikatu beharreko 
hitzarmen kolektiboan xedaturikoa bete beharko du esleipendunak. Hitzarmen kolektibo 
aplikagarrian ezarritako ondorioetarako, langileen subrogazioari dagokionez, zerbitzuari 
atxikitako langileen gaineko zerbitzua egun ematen duen enpresak emandako 
informazioaren dokumentazio osagarri gisa gehitu da I. Eranskina. 

 

2.5 Arretarako egutegia eta ordutegia 

Urteko egun guztiak hartzen ditu herritarren arretarako zerbitzuak, eta hona hemen 
arretarako ordutegia: 

• Astelehenetik barikura, 8:00etatik 20.00etara. 

• Jaiegunetan, larunbatetan eta igandeetan: 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 
20:00etara. 

 

Zugaztelek arretarako ordutegia eta egunak aldatu ahal izango ditu, aldi baterako edo modu 
iraunkorrean, eta aldaketa baino 15 egun lehenago jakinaraziko du bere asmoa, zerbitzua 
behar bezala egokitzeko. 

Baldin eta Zugaztelek beharrezkotzat jotzen badu zerbitzua indartzea, ordutegia luzatzeko 
nahiz arretarako ordutegiko agente gehiago jartzeko, enpresa esleipendunak beharrezko 
bitartekoak eduki beharko ditu lehenbailehen hori guztia egiteko. 
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2.6 Zerbitzuak behar dituen azpiegitura teknikoak 

a) Zugaztelek jarritako bitartekoak 

BFAko plataformaren bidez emango da telefono bidezko arreta zerbitzua, Solidus eCare, 
eta horretarako, osagai tekniko hauek emango ditu Zugaztelek: 

• Jasotako kontsultei erantzuteko informazio lagungarria duen intraneteko 
atzipena. 

• Zerbitzua emateko eta kontsultak grabatzeko beharrezko Solidus 
plataformako lizentziak.  

• Zerbitzua ematea bermatzeko konexioa. 

• Zerbitzurako telefono-guneak. 

• Erantzundako kontsulten informazio kualitatiboa duen erregistroko 
aplikazioak. 

b) Baliabide tekniko hauek jarri beharko ditu eskuragarri esleipendunak: 

• Esleipendunak nahikoa metro dituen lokala izango du zerbitzua emateko, 
guztiz hornitua eta zerbitzua emateko beharrezko baliabide teknikoak dituena; 
proposamenean azaldu beharko dira baliabideok. 

• Gutxieneko ezaugarri hauek dituzten PCez hornituriko 10 lanpostu: Intel Core 
2 2 DUO 1,8 GHZ, RAM memoriako 2GB eta diskoko 15 GB. 

• Ezaugarri aurreratuak dituzten telefonoen eta ordenagailuen konexiorako 
switch-a, IP telefonoetarako QoS eta PoE konfigurazioa ahalbidetzeko eta 
Routing ahalmena eta gutxienez 1G-ko uplink modulua izango dituena. BFAko 
horretako ekipamendu teknikorako exijituriko ezaugarri teknikoak eduki 
behar ditu switch-ak. 

Telefono bidezko arreta-plataforman arazoak gertatzen badira zerbitzua eten delako, 
BAZen arretarako beste zerbitzu bat izan beharko du enpresa esleipendunak.  

Halaber, kontratistaren pentzura izango dira atal hauek: 

• Esleipendunaren kontura izango dira zerbitzuak ematen dituzten 
profesionalak trebatzeko eta gaitzeko gastuak. 

• Enpresa esleipendunak beharrezko elementu osagarriak izango ditu 
(fotokopiagailua, faxa, etab.), esleipendunaren lanak behar dituenak. 

• Logistika eta eragingarritasun teknologikoa direla-eta, Bilbo udalerrian bertan 
edo inguruetan egin beharko dira esleituriko lanak, Zugaztel bizkor iristeko eta 
zuntz optikoko konexioa izateko moduko tokietan. 

• Esleipendunaren kargura izango diren tresnak proposa daitezke (Hootsuite, 
etab.), baita sare sozialetan arreta emateko protokolo bereziak ere. 
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2.7 Zerbitzuaren kalitate adierazleak 

Zugaztelek egingo du enpresa esleipendunak emandako telefono arretaren jarraipena. 

Hauexek izango dira lanaren kalitatea kontrolatzeko adierazleak: 

Telefono bidezko arretaren zerbitzu maila, ordu-tartetan emana. 

Ez du izan behar, asteko epealdian, jasotako deien arretaren %82etik beherakoa. 
Osterantzean, hileko fakturaren prezioaren %1eko zehapena ezarriko da zerbitzu 
mailaren puntu bateko murrizpen bakoitzeko, gutxieneko %82 onargarritik hasita. 

Jasotako deiei erantzuna emateko denbora 

Deia hasi eta 20 segundo igaro baino lehen hartu beharko dira deien %80. Hala ez 
bada, hileko fakturaren prezioaren %1eko zehapena ezarriko da zerbitzu mailaren 
puntu bateko murrizpen bakoitzeko, gutxieneko %80 onargarritik hasita. 

2.8 Zerbitzuaren kalitateari buruzko txostenak 

Enpresa esleipendunak, hilero, nahikoa informazio eta estatistikak bilduko dituen txosten 
bat aurkeztu beharko du zerbitzua ebaluatzeko eta emandako arretaren kalitatea 
hobetzeko. 
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3. BALDINTZA ZEHATZAK 

3.1 Lanen kontrola 

Zugaztelek 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 koordinatzaile, 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. 

3.2 Laneko 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. 

Alde horretatik, Zugaztelek ez du inolako lan loturarik erakunde esleipendunaren 
pertsonalarekin, ondorio guztietarako. 

Enpresa 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. 

3.3 Datuen babesa 

• Kontratu honen xedeko zerbitzua emateak berekin dakar Datu Pertsonalen Babesari 
buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren itzalpeko datu pertsonalak 
eskuratzea eta, beraz, erakunde esleipendunak eta horren atazak egiteko ardura 
duten langileek isilpean gorde behar dituzte jasotako edo lortutako informazio, agiri 
eta eskuraturiko gai guztiak kontratuak indarrean jarraitzen duen bitartean. Hartara, 
behartuta daude kontratua betetzean ezaguturiko datuak ez jakinaraztera edo ez 
besterentzera, kontratu honen indarraldia bukatu ondoren ere bai. 

• Era berean, kontratuaren xedeko zerbitzuei buruzko dokumentazio guztia eman 
beharko dio erakunde esleipendunak Zugazteli, kontratuaren indarraldia 
amaitutakoan, bai euskarri materialean, bai euskarri informatikoan. Gainera, beren 
ekipo informatikoetan izan litekeen edozein datu pertsonal fitxategi guztietatik 
ezabatzen direla bermatu behar du. 
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Edozein argibide edo informazio gehiago nahi izanez gero, hurrengora zuzendu beharko da: 

 
Juan Luis Etxebarria Izaguirre 

Zugaztel, S.A.  

  Kanariar Uharteen kalea, 21 
48015 Bilbo  

juan.luis.etxebarria@bizkaia.eus 
Telefono zenbakia: 94 656 77 17 
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4. I. ERANSKINA-Antzinatasuna eta beste baldintza batzuk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanariar Uharteen kalea, 21 

48015 BILBO (Bizkaia) 

 

Telf. zenbakia: (+34) 94 656 7717 

Fax zenbakia: (+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 

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

	1. XEDEA
	2. ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK
	2.1 Kontsulten edukia eta tipologia
	Bizkaibus Zerbitzuaren lineei buruzko informazioa:
	Bizkaibus Zerbitzuaren tarifei buruzko informazioa:
	Garraio-tituluen salmenta tokiei eta erabilerari buruzko informazioa:
	Eskaerak egiteko:
	Objektu galduen tratamendua
	Objektuak autobusetan garraiatzea
	Txartel kolektiboen eskaera

	2.2 Herritarren arretarako prozedura
	2.3 Jasotako kontsulten bolumena eta tipologia
	2.4 Pertsonak
	Zerbitzuak Zugaztelen izango duen arduraduna
	Ikuskaria
	Agenteak

	2.5 Arretarako egutegia eta ordutegia
	2.6 Zerbitzuak behar dituen azpiegitura teknikoak
	2.7 Zerbitzuaren kalitate adierazleak
	Telefono bidezko arretaren zerbitzu maila, ordu-tartetan emana.
	Jasotako deiei erantzuna emateko denbora

	2.8 Zerbitzuaren kalitateari buruzko txostenak

	3. BALDINTZA ZEHATZAK
	3.1 Lanen kontrola
	3.2 Laneko bermeak
	3.3 Datuen babesa

	4. I. ERANSKINA-Antzinatasuna eta beste baldintza batzuk

