
ANEXO I

FICHA PARA A PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS DE COSTES REAIS PARA O SUPOSTO DE FEITO DA PRESTACIÓN DO SERVIZO 
DUN HELICÓPTERO COAS CARACTERÍSTICAS QUE SE DESCRIBEN NO CADRO

DATOS DO OPERADOR ECONÓMICO
NOME

RAZÓN SOCIAL

NIF

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

SUPOSTO DE FEITO

HELICÓPTERO DE COORDINACIÓN DURANTE TRES MESES AO ANO CUSTO UNITARIO

1.Tripulación (soldos, prestacións sociais) coa experiencia mínima:                                     
a) 1.200 h de voo totais (das que 1.000 h en helicóptero de turbina).                      
b) 600 h de voo como comandante (las que 500 h en helicóptero de turbina). 
c) 300 h de voo en campañas de defensa contra incendios forestais.  €/ día 

2. Seguros que cubran:               
a) Seguro ocupantes que cubra 250.000 DEG por persoa (máx.6) y sinistro.              
b) Seguro de danos a terceiros 15.000.000 €.  €/ día 

3. Servizos aeronáuticos (taxas, impostos,…)  €/ día 

4. Mantemento

A.1.4.1 Man de obra (TMA).  €/ día 

A.1.4.2 Materiais e repostos.  €/ hora de voo

5. Combustibles  €/ hora de voo

6. Depreciación (en caso de helicópteros propios) dun helicóptero con motor biturbina, 
potencia al despegue mínima de 912 shp, velocidade de cruceiro mínima de 125 nós, 
capacidade para transportar como mínimo 6 persoas, tripulación incluída e autonomía 
mínima de 2 horas.  €/ día 

7. Aluguer (en casos de leasing o aluguer) dun helicóptero das características descritas no 
apartado anterior.  €/ día 

OBSERVACIÓNS OU SUXESTIÓNS:

* Consinto expresamente e acepto as condicións desta consulta incluída a posibilidade da Administración de difundir a súa participación.
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DATOS DO OPERADOR ECONÓMICO
NOME
RAZÓN SOCIAL
NIF
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
SUPOSTO DE FEITO
HELICÓPTERO DE COORDINACIÓN DURANTE TRES MESES AO ANO
CUSTO UNITARIO
1.Tripulación (soldos, prestacións sociais) coa experiencia mínima:                                                     a) 1.200 h de voo totais (das que 1.000 h en helicóptero de turbina).                             b) 600 h de voo como comandante (las que 500 h en helicóptero de turbina).c) 300 h de voo en campañas de defensa contra incendios forestais.
 €/ día 
2. Seguros que cubran:              a) Seguro ocupantes que cubra 250.000 DEG por persoa (máx.6) y sinistro.                 b) Seguro de danos a terceiros 15.000.000 €.
 €/ día 
3. Servizos aeronáuticos (taxas, impostos,…) 
 €/ día 
4. Mantemento
A.1.4.1 Man de obra (TMA).
 €/ día 
A.1.4.2 Materiais e repostos.
 €/ hora de voo
5. Combustibles 
 €/ hora de voo
6. Depreciación (en caso de helicópteros propios) dun helicóptero con motor biturbina, potencia al despegue mínima de 912 shp, velocidade de cruceiro mínima de 125 nós, capacidade para transportar como mínimo 6 persoas, tripulación incluída e autonomía mínima de 2 horas.
 €/ día 
7. Aluguer (en casos de leasing o aluguer) dun helicóptero das características descritas no apartado anterior.
 €/ día 
OBSERVACIÓNS OU SUXESTIÓNS:
* Consinto expresamente e acepto as condicións desta consulta incluída a posibilidade da Administración de difundir a súa participación.
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