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Oggetto: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE PROCEDURA DI GARA 
MEDIANTE R.D.O. DA ATTIVARSI SUL MEPA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
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SEMAFORICHE - PERIODO 1/11/2017 – 31/10/2018 RINNOVABILE. 
CIG 7078549B6A  
  

AA  sseegguuiittoo  ddeellllaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddii  aallccuunnee  rriicchhiieessttee  ddii  cchhiiaarriimmeennttii  ssii  ppuubbbblliiccaannoo  ddii  sseegguuiittoo,,  iinn  ffoorrmmaa  

aannoonniimmaa,,  ii  qquueessiittii  ppeerrvveennuuttii  ee  llee  rreellaattiivvee  rriissppoossttee..  

  
RRiiff..  CCaappiittoollaattoo  ssppeecciiaallee,,  ll’’AArrtt..  66  RReeqquuiissiittii  ppeerr  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  ggaarraa,,  ppuunnttoo  44  cchhee  rreecciittaa  
eesspprreessssaammeennttee::    
  
““rreellaattiivvaammeennttee  aallll''aappppaarreecccchhiiaattuurraa  ddii  rriilleevvaazziioonnee  ddeellllee  iinnffrraazziioonnii,,  aavveerree  eeffffeettttuuaattoo  
nneeii  ttrree  eesseerrcciizzii  ffiinnaannzziiaarrii  aanntteecceeddeennttii  llaa  ddaattaa  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  bbaannddoo  ddeellllaa  
pprreesseennttee  ggaarraa,,  llaa  ffoorrnniittuurraa  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  uunn  iimmppiiaannttoo  aa  ffaavvoorree  ddii  aallmmeennoo  ttrree  EEnnttii  
llooccaallii,,  uuttiilliizzzzaannddoo  iill  mmeeddeessiimmoo  ssiisstteemmaa//pprrooddoottttoo  ddii  qquueelllloo  pprrooppoossttoo  iinn  sseeddee  ddii  ggaarraa,,  
pprroodduucceennddoo  aappppoossiittaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeeggllii  eennttii  mmeeddeessiimmii  aatttteessttaannttee  llaa  rreeggoollaarree  
eesseeccuuzziioonnee  ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee..  IIll  ccoonnccoorrrreennttee  ddoovvrràà  aalllleeggaarree  aallllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddii  
ggaarraa  uunnaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  iinnddiiccaannddoo  iill  nnuummeerroo  ddii  
iimmppiiaannttii  ffoorrnniittii  iinn  nnoolleeggggiioo,,  llee  ddaattee  ee  ggllii  EEnnttii  nneell  ccuuii  tteerrrriittoorriioo  ssoonnoo  ssttaattii  iinnssttaallllaattee  llee  
aappppaarreecccchhiiaattuurree  ooggggeettttoo  ddii  ggaarraa””::  
  
  
  

RRIICCHHIIEESSTTAA  NN..  11  

IIll  rreeqquuiissiittoo  ssii  iinntteennddee  ssooddddiissffaattttoo  ddaa  ssoollii  sseerrvviizzii  ddii  nnoolleeggggiioo  ooppppuurree  ssaarraannnnoo  ccoonnssiiddeerraattee  vvaalliiddee  aanncchhee  

llee  ffoorrnniittuurree,,  ee  nnoonn  ssoolloo  nnoolleeggggii,,  ddii  ssiisstteemmii  aannaalloogghhii  aa  qquueellllii  ooggggeettttoo  ddii  ggaarraa??  

RRIISSPPOOSSTTAA  NN..  11::  
IIll  rreeqquuiissiittoo  ssii  iinntteennddee  ssooddddiissffaattttoo  aanncchhee  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  ffoorrnniittuurree  ddiivveerrssee  ddaall  nnoolleeggggiioo..  
  
 

_____________ 
  

 
 
 

  



  

RRIICCHHIIEESSTTAA  NN..  22::  

DDoovvee  èè  iinnddiiccaattoo  cchhee  ddeevvee  eesssseerree  ssttaattoo  ffoorrnniittoo  iill  ““mmeeddeessiimmoo  ssiisstteemmaa//pprrooddoottttoo  ddii  qquueelllloo  pprrooppoossttoo  iinn  

sseeddee  ddii  ggaarraa””,,  ssii  iinntteennddee  cchhee  ddeevvee  ttrraattttaarrssii  eessaattttaammeennttee  ddeelllloo  sstteessssoo  mmooddeelllloo  ddii  ssiisstteemmaa  sseemmaaffoorriiccoo  oo  

ssii  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  ppiiùù  iinn  ggeenneerraallee  aallllaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  ssiisstteemmaa,,  aattttoo  aallllaa  rriilleevvaazziioonnee  ddeell  ttiippoo  ddii  iinnffrraazziioonnii??  

RRIISSPPOOSSTTAA  NN..  22::  
 
NNeellll’’AAlllleeggaattoo  AA)),,  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ee  ssoossttaannzziiaallee  ddeell  CCaappiittoollaattoo  SSppeecciiaallee  ddii  ggaarraa,,  nnoonn  vviieennee  ddeessccrriittttoo  
uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  mmooddeelllloo  bbeennssìì  uunnaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  ssiisstteemmaa//pprrooddoottttoo  aattttoo  aall  rriilleevvaammeennttoo  ddii  vviioollaazziioonnii::  èè  
ppeerrttaannttoo  ssuuffffiicciieennttee  cchhee  ll’’ooffffeerrttaa  ssooddddiissffii  llee  ssppeecciiffiicchhee  tteeccnniicchhee  iivvii  iinnddiiccaattee..  
 

_____________ 
 
 
 
 
 

RRIICCHHIIEESSTTAA  NN..  33::  

AAllllaa  ffoorrnniittuurraa  aadd  eennttii  llooccaallii  ppuuòò  ccoonnssiiddeerraarrssii  eeqquuiippaarraattaa  llaa  ffoorrnniittuurraa  eeffffeettttuuaattaa  ppeerr  iill  ttrraammiittee  ddii  uunnaa  

mmuunniicciippaalliizzzzaattaa  nneell  tteerrrriittoorriioo  ddii  eennttii  llooccaallii??  

RRIISSPPOOSSTTAA  NN..  33::  

LLaa  ffoorrnniittuurraa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ddeevvee  eesssseerree  nneecceessssaarriiaammeennttee  eeffffeettttuuaattaa  aa  ffaavvoorree  ddeeggllii  EEnnttii  LLooccaallii,,  cchhee  nnee  

cceerrttiiffiiccaannoo  llaa  rreeggoollaarree  eesseeccuuzziioonnee::  èè  iirrrriilleevvaannttee  iill  ssooggggeettttoo  aattttrraavveerrssoo  iill  qquuaallee  llaa  pprreessttaazziioonnee  èè  ssttaattaa  

aaccqquuiissiittaa..  

_____________ 
 
  
  
  

AAlleessssaannddrriiaa,,  0055//0099//22001177  

  

  

  
f.to Il RUP 

Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale 
Comandante Vicario Alberto Bassani 
 (titolare di Posizione Organizzativa)  

    


