3. FORMULARI DE LA PROPOSTA PRESENTADA A LA CONSULTA PRELIMINAR AL
MERCAT CONSISTENT EN PREU HORA DE VOL PER SERVEI D’ASSISTÈNCIA I
TRASLLAT AMB MITJANS AERIS MEDICALITZATS

1. Títol de la proposta presentada pel participant:

2. Dades de l’entitat participant:
2.1. Nom/Raó social:
2.2. DNI o NIF:
2.3. Sector o àmbit d’activitat a què pertany:
2.4. Representant legal:
2.5. Col·laboradors/es (si és el cas):

3. Tipologia d’organisme: (marqui l’opció corresponent)






Persona física
Persona jurídica (pública o privada):
Centre d’investigació:
Universitat:
Altres (Especificar):

4. Dades de la persona de contacte:
4.1. Nom i cognoms:
4.2. Adreça electrònica:
4.3. Telèfon de contacte:
4.4. Proposta de data i hora per fer la sessió de presentació:
5. Breu descripció de l’entitat participant (activitat principal i sector del mercat):
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6. Breu descripció de la proposta:

7. Innovació i/o beneficis que ofereix la proposta en relació al mercat:

8. Estat del desenvolupament actual de la proposta (determinar si es troba en fase
de projecte, desenvolupament, si ja s’està comercialitzant,....)

9. Valoració aproximada de costos directes i indirectes (solució, manteniment,
llicències, altres serveis,....)

10. Qüestions a respondre:
Per donar resposta a la present consulta, caldrà respondre a les següents:
1. Variants que són determinants per determinar el preu de l’hora de vol
2. Tipus d’aeronau òptima segons el tipus de vol i la distància a recórrer
3. Preu per hora de vol efectiva per servei, tenint en compte les variants de la
primera qüestió
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11. Declaracions preceptives
El subjecte proposant autoritza expressament al SEM l’ús del contingut de la proposta
presentada, limitant-se aquest a la seva possible incorporació a les prescripcions
reguladores del procediment d’adjudicació que, en el seu cas, es tramiti.
El subjecte proposant consent expressament que aquest òrgan de contractació adopti les
mesures necessàries per a mantenir accessible i actualitzada la informació corresponent
sobre la proposta presentada, d’acord amb el règim de publicitat i confidencialitat previst
en el document regulador de la present consulta preliminar al mercat.
Data:

20/09/2022

Nom:

Àngels López Canela

Càrrec

Cap Àmbit Emergències

Signatura:
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