
CCoommuunnee  ddii   BBoollooggnnaa
DDiippaarr tt iimmeennttoo  BBeenneesssseerr ee  ddii   CCoommuunnii ttàà

SSeettttoorr ee  SSaalluuttee,,  SSppoorr tt   ee  CCii tt ttàà  ssaannaa

CAPITOLATO TECNICO

Art.1 – Oggetto

II ll   pprreesseennttee  ccaappii ttoollaattoo  hhaa  ppeerr  ooggggeettttoo  ll ''aaff ff iiddaammeennttoo  ddeell   sseerrvviizziioo  ddii   aassssiisstteennzzaa  vveetteerriinnaarriiaa  rreellaattiivvoo  aadd
aattttiivvii ttàà  vveetteerriinnaarriiee  nnoonn  iissttii ttuuzziioonnaall ii   ((eexx  aarrtt..  2200  LL..RR..  EEmmii ll iiaa  RRoommaaggnnaa  nn..  2277//22000000))  ddaa  ssvvoollggeerree  pprreessssoo
ii ll   CCaannii llee//GGaattttii llee  ddeell   CCoommuunnee  ddii   BBoollooggnnaa  --  VViiaa  BBaacciiaall ll ii   nn..  2200  --  TTrreebbbboo  ddii   RReennoo  ddii   CCaasstteellmmaaggggiioorree
((BBOO))..  LLaa  ccaappiieennzzaa  mmaassssiimmaa  ddeell llaa  ssttrruuttttuurraa  èè  ddii   nn..  220000  ccaannii   ee  nn..  110000  ggaattttii ..
LL’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  ssii   iimmppeeggnnaa  aa  ssvvoollggeerree  ii   sseerrvviizzii   ee  llee  aattttiivvii ttàà    aaff ff iiddaatteeggll ii   sseeccoonnddoo  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee
ee  ccoonn  llee  mmooddaall ii ttàà  eedd  ii   tteemmppii   iinnddiiccaattii   ddaall   CCoommuunnee  ddii   BBoollooggnnaa,,  nneell   rriissppeettttoo  ddii   qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall
RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeell   CCaannii llee//GGaattttii llee  mmuunniicciippaallee,,  ddeeii   sseerrvviizzii   ccoorrrreellaattii   ee  ddeeii   rraappppoorrttii   ccoonn  ii ll
vvoolloonnttaarriiaattoo,,  ddaall llaa  lleeggggee    ee  ddaall   pprreesseennttee  ccaappii ttoollaattoo,,  cchhee  ccoossttii ttuuiissccee  llaa  bbaassee  ppeerr  ii ll   ccoonnttrraattttoo..

Art. 2 – Durata
L’affidamento decorre  dalla data della sottoscrizione del relativo contratto e  ha la durata di mesi
21.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime
condizioni fino ad un massimo di tre mesi oltre la sua naturale scadenza, previo avviso da
comunicare per iscritto entro 30 gg. dalla scadenza del contratto. L’Aggiudicataria è impegnata ad
accettare la richiesta di proroga formulata dall’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa adeguata istruttoria, di procedere alla
proposta di ripetizione  del contratto alle medesime condizioni per un altro anno. La proposta  viene
comunicata formalmente 3 (tre) mesi  prima della scadenza del contratto; l'accoglimento è
comunicato  formalmente   entro 30 giorni dal ricevimento.
Alla scadenza del contratto lo stesso si ritiene cessato senza disdetta alcuna da parte
dell’Amministrazione Comunale.

Art. 3 –  Descrizione e obblighi delle parti relativi all’esecuzione del servizio

3.1 - Prestazioni sanitarie
LL’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa    aassssuummee  llaa  rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà  ddeell ll ’’ aattttiivvii ttàà  ccll iinniiccaa  ssuuii   ssiinnggooll ii   aanniimmaall ii   eedd  aassssiiccuurraa  ttuuttttii   ii
nneecceessssaarrii   iinntteerrvveennttii   vveetteerriinnaarrii   ((pprrooff ii llaattttiiccii ,,  ddiiaaggnnoossttiiccii   ee  tteerraappeeuuttiiccii ))  rriigguuaarrddaannttii   ppaattoollooggiiee  cchhee
ccooiinnvvoollggoonnoo  ii   ssiinnggooll ii   ssooggggeettttii   rriiccoovveerraattii   oo  iinn  iinnttrroodduuzziioonnee,,  aanncchhee  uurrggeennttii ..  HHaannnnoo  ccaarraatttteerree  ddii
uurrggeennzzaa  aanncchhee  ii   ccoommppoorrttaammeennttii   ddii   aaggggrreessssiivvii ttàà  iinnttrraa  ee//oo  iinntteerrssppeeccii ff iiccaa  ee  ppeerrttaannttoo  aanncchhee  nneell ll ’’ aammbbii ttoo
ddeell llaa  mmeeddiicciinnaa  ccoommppoorrttaammeennttaallee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aassssiiccuurraattii   ggll ii   iinntteerrvveennttii   pprrooff ii llaattttiiccii ,,  ddiiaaggnnoossttiiccii   ee
tteerraappeeuuttiiccii   ccoonnccoorrddaattii   ccooll   mmeeddiiccoo  VVeetteerriinnaarriioo  ccoommppoorrttaammeennttaall iissttaa..
SSii   ddeessccrriivvoonnoo  ddii   sseegguuii ttoo,,  aa  ttii ttoolloo  iinnddiiccaattiivvoo  ee  nnoonn  eessaauussttiivvoo,,  llee  ttiippoollooggiiee  ddii   pprreessttaazziioonnii   ccll iinniiccoo--
cchhii rruurrggiicchhee  ee  ddiiaaggnnoossttiicchhee  ooggggeettttoo  ddeell   sseerrvviizziioo  rriicchhiieessttoo::



aa))    pprreeddiissppoossiizziioonnee  eedd  aattttuuaazziioonnee  ddii   uunn  pprroottooccooll lloo  ddii   eennttrraattaa,,  ccoonnccoorrddaattoo  ccoonn  ii ll   CCoommuunnee,,  ssiiaa  ppeerr  ii
ccaannii   cchhee  ppeerr  ii   ggaattttii ;;
bb))  pprreeddiissppoossiizziioonnee  eedd  aattttuuaazziioonnee  ddii   uunn  pprroottooccooll lloo  ppeerr  ggll ii   aanniimmaall ii   ssttaannzziiaall ii ,,  ccoonn  ssppeeccii ff iiccaazziioonnee  ddeell llee
ccaaddeennzzee  rreellaattiivvee  aall llee  vvaacccciinnaazziioonnii ,,  ccoonnccoorrddaattoo  ccoonn  ii ll   CCoommuunnee;;
cc))  pprreessaa  iinn  ccaarriiccoo  ssaannii ttaarriiaa  ee  rreellaattiivvaa  ccuurraa  ddii   ttuuttttii   ggll ii   aanniimmaall ii   cchhee  eennttrraannoo  aa  qquuaallssiiaassii   ttii ttoolloo  iinn
ssttrruuttttuurraa;;
dd))  vviissii ttaa  vveetteerriinnaarriiaa  tteemmppeessttiivvaa  ddeeggll ii   aanniimmaall ii   aall ll ''iinnggrreessssoo  iinn  ssttrruuttttuurraa  ccoonn  ccoommppii llaazziioonnee  ddeell llaa  sscchheeddaa
ssaannii ttaarriiaa,,  ccooppiiaa  ddeell llaa  qquuaallee  ddoovvrràà  eesssseerree  pprreesseennttee  iinn  ssttrruuttttuurraa  oo  iinn  ffoorrmmaa  ccaarrttaacceeaa  oo  iinn  ffoorrmmaa  ddiiggii ttaallee;;
ccoonnttrrooll lloo  ccll iinniiccoo  ddeeggll ii   aanniimmaall ii   ccuussttooddii ttii ,,  aallmmeennoo  dduuee  vvooll ttee  aall ll ’’ aannnnoo  ppeerr  aanniimmaall ii   cchhee  nnoonn  hhaannnnoo
ppaarrttiiccoollaarrii   ppaattoollooggiiee  ee  ppeerr  ccaannii   ee  ggaattttii   aannzziiaannii ,,  ee  rreellaattiivvoo  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell llaa  sscchheeddaa    ssaannii ttaarriiaa,,
aanncchhee  ccoonn  mmooddaall ii ttàà    iinnffoorrmmaattiiccaa;;
ee))  vvaalluuttaazziioonnee  ddii rreettttaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell   DDii rreettttoorree  ssaannii ttaarriioo  ddii   ttuuttttii   ii   ssooggggeettttii   pprreesseennttii   iinn  CCaannii llee//GGaattttii llee,,
aallmmeennoo  uunnaa  vvooll ttaa  aall   mmeessee;;
ff))  pprreessaa  iinn  ccaarriiccoo  ddeeggll ii   aanniimmaall ii   ddaattii   iinn  aaff ff iiddoo  tteemmppoorraanneeoo,,  eennttrroo  1155  gggg  ddaall ll ’’ aaff ff iiddoo  sstteessssoo,,  nneell   ccaassoo
eemmeerrggaannoo  ppaattoollooggiiee  llaatteennttii   pprreeeessiisstteennttii   aall ll ’’ aaff ff iiddoo,,  ee  ddiissppoossiizziioonnee  ddii   ccoonnsseegguueennttee  rriieennttrroo  iinn  ssttrruuttttuurraa
ppeerr  ii ll   ppeerriiooddoo  ddii   ccuurraa;;
gg))  iinnddaaggiinnii   ddiiaaggnnoossttiicchhee  ddii   llaabboorraattoorriioo  ((pprreell iieevvii ;;  eessaammii   bbaatttteerriioollooggiiccii ;;  eessaammii   ppaarraassssii ttoollooggiiccii ;;  eessaammii
uurriinnee//ssaanngguuee;;  eessaammii   ppeerr  llaa  rriicceerrccaa  ff ii llaarriiaa;;  eessaammii   ppeerr  llaa  rriicceerrccaa  FFIIVV  ee  FFEELLVV;;  eessaammii   ddeell   ppeelloo  ppeerr
ddeerrmmaattoommiiccoossii ,,  aaccaarriiaassii ,,  eettcc....));;
hh))  iinnddaaggiinnii   ddiiaaggnnoossttiicchhee  ssttrruummeennttaall ii   ccoonn  llaa  ssttrruummeennttaazziioonnee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeell llaa  ssttrruuttttuurraa  vveetteerriinnaarriiaa
((eess..  rraaddiioollooggiiaa  ttrraaddiizziioonnaallee,,  eeccooggrraaff iiee,,  rriissoonnaannzzaa  mmaaggnneettiiccaa,,  eettcc..));;
ii ))  iinntteerrvveennttii   cchhii rruurrggiiccii ,,  iinncclluussaa  llaa  sstteerrii ll iizzzzaazziioonnee  ddeeii   ccaannii   ee  ddeeii   ggaattttii ;;
jj ))  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeell llaa  ddiieettaa  aall iimmeennttaarree  ppeerr  ggll ii   aanniimmaall ii   ccoonn  ppaattoollooggiiee  ppaarrttiiccoollaarrii   oo  iinn  tteerraappiiaa;;
kk))  iinntteerrvveennttii   ddii   eeuuttaannaassiiaa::  ii   ssaannii ttaarrii   iinnccaarriiccaattii   ccoonnccoorrddaannoo  ggll ii   iinntteerrvveennttii   ddii   eeuuttaannaassiiaa  ccoonn  ii ll   CCoommuunnee
ee  nnee  ddaannnnoo  ccoommuunniiccaazziioonnee  aanncchhee  aa  SSeerrvviizziioo  VVeetteerriinnaarriioo,,  CCoommuunnee  ee  GGeessttoorree..  DDuurraannttee  ll ’’ eeuuttaannaassiiaa  èè
nneecceessssaarriiaa  llaa  vviicciinnaannzzaa  eemmoottiivvaa,,  ddii   ppaarrtteecciippaazziioonnee  eedd  aaff ffeettttoo  vveerrssoo  ll ’’ aanniimmaallee,,    aattttrraavveerrssoo  llaa  pprreesseennzzaa
ddii   uunn  rreeffeerreennttee  ddeell llaa  GGeessttiioonnee  ee//oo  ddeell ll ’’ UUffff iicciioo  DDiirrii ttttii   AAnniimmaall ii ..  QQuueesstt''uull ttiimmoo  iinnddiivviidduueerràà
eevveennttuuaallmmeennttee  llaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  aabbbbiiaa  ccrreeaattoo  uunn  rraappppoorrttoo  aaff ffeettttiivvoo  ccoonn  ll ’’ aanniimmaallee  ee  cchhee  ppoossssaa  eesssseerree
pprreesseennttee  aall   mmoommeennttoo  ddeell ll ''eeuuttaannaassiiaa;;
ll ))  rriicchhiieessttee  ddii   aauuttooppssiiaa  aall ll ’’ AAUUSSLL,,  iinn  ttuuttttii   ii   ccaassii   ddii   ddeecceessssii   ddii   aanniimmaall ii   iinn  ccaarriiccoo  aall   CCaannii llee,,  aanncchhee  ppeerr
qquueell ll ii   ddaattii   iinn  aaff ff iiddoo  tteemmppoorraanneeoo;;
mm))  pprrooff ii llaassssii   vvaacccciinnaall ii   ((vvaacccciinnaazziioonnee  eessaavvaalleennttee  ppeerr  ii ll   ccaannee;;  vvaacccciinnaazziioonnee  ttrriivvaalleennttee  ppeerr  ii ll   ggaattttoo));;
nn))  ssvveerrmmiinnaazziioonnii   ee  ttrraattttaammeennttii   aannttiippaarraassssii ttaarrii ;;
oo))  ttrraattttaammeennttii   ee  pprrooff ii llaassssii   ppeerr  ff ii llaarriiaa;;
pp))  pprrooff ii llaassssii   FFIIVV  ee  FFEELLVV;;
qq))  rriiccoovveerrii   ee  ccoonnsseegguueennttii   ddeeggeennzzee  eevveennttuuaallmmeennttee  nneecceessssaarriiee  aall llaa  ccuurraa  ddeeggll ii   aanniimmaall ii ,,  ssuu  iinnddiiccaazziioonnee
ddeell   DDii rreettttoorree  SSaannii ttaarriioo,,  oo,,    iinn  ccaassoo  ddii   ssuuaa  aasssseennzzaa,,    ddeell   rreeffeerreennttee  VVeetteerriinnaarriioo  iinnccaarriiccaattoo,,  aa  sseegguuii ttoo  ddii
pprreeaavvvviissoo  tteelleeffoonniiccoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell   ppeerrssoonnaallee  ddeell   GGeessttoorree  ee//oo  ddeell ll ’’ UUff ff iicciioo  DDiirrii ttttii   AAnniimmaall ii ;;
rr))  ddiissppoonniibbii ll ii ttàà  aadd  eessppoorrrree,,  vveerrbbaallmmeennttee  oo  ppeerr  iissccrrii ttttoo,,  aaggll ii   aaddoottttaannddii   ddeeii   ccaannii   ee  ddeeii   ggaattttii ,,  llaa
ssii ttuuaazziioonnee  ssaannii ttaarriiaa  ddeell ll ’’ aanniimmaallee;;
ss))  iinntteerrvveennttii   ddii   pprroonnttoo  ssooccccoorrssoo  ssuu  aanniimmaall ii   iinncciiddeennttaattii   oo  ffeerrii ttii ,,  ddii   ccuuii   nnoonn  ssiiaa  aacccceerrttaattaa  llaa  pprroopprriieettàà
aall   mmoommeennttoo  ddeell   rrii ttrroovvaammeennttoo;;
tt))  qquuaallssiiaassii   aall ttrroo  iinntteerrvveennttoo  rrii tteennuuttoo  nneecceessssaarriioo  ppeerr  ll ’’ eeff ffeettttuuaazziioonnee  ddeell ll ’’ iinnccaarriiccoo..

3.2 - Spese per acquisto dei farmaci
LL''aaccqquuiissttoo  ddeeii   vvaacccciinnii ,,  ddeeii   ffaarrmmaaccii   ee  ddeeii   pprreessiiddii   uuttii ll iizzzzaattii   aa  qquuaallssiiaassii   ttii ttoolloo  èè  aa  ccaarriiccoo
ddeell ll ''AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa..

3.3 - Modalità di esecuzione del servizio
LLee  aattttiivvii ttàà  vveetteerriinnaarriiee  ssoonnoo    ssvvooll ttee  ccoonn  llee  sseegguueennttii   mmooddaall ii ttàà::
aa))  pprreesseennzzaa  iinn  CCaannii llee//GGaattttii llee  ddeell   DDii rreettttoorree  SSaannii ttaarriioo  oo  ddeell   rreeffeerreennttee  VVeetteerriinnaarriioo  iinnccaarriiccaattoo  ddaall
mmeeddeessiimmoo  dduuee  vvooll ttee  aa  sseettttiimmaannaa  ppeerr  aallmmeennoo  44  oorree  ppeerr  ggaarraannttii rree  ll ’’ aassssiisstteennzzaa  vveetteerriinnaarriiaa,,  ee  mmeessssaa  aa



ddiissppoossiizziioonnee  ddii   uunn  nnuummeerroo  ddii   cceell lluullaarree  aa  ccuuii   rreeppeerrii rree  uunn  VVeetteerriinnaarriioo  rreeffeerreennttee,,  iinnddiivviidduuaattoo  ddaall
DDiirreettttoorree  ssaannii ttaarriioo,,  ppeerr    llee  ggiioorrnnaattee    iinn  ccuuii   ii ll   VVeetteerriinnaarriioo  nnoonn  èè  pprreesseennttee  iinn  CCaannii llee//GGaattttii llee;;  iinn  ttaall ii   ccaassii ,,
llaa  rriicchhiieessttaa  ddii   iinntteerrvveennttoo  ppuuòò  eesssseerree  eevvaassaa,,  aa  ggiiuuddiizziioo  ddeell   VVeetteerriinnaarriioo,,  aanncchhee  ttrraammii ttee  ccoonnssuull ttaazziioonnee
tteelleeffoonniiccaa..  IInn  ccaassoo  ddii   aasssseennzzaa  ddeell   DDii rreettttoorree  ssaannii ttaarriioo  oo  ddeell   rreeffeerreennttee  VVeetteerriinnaarriioo  iinnccaarriiccaattoo  ddaall
mmeeddeessiimmoo,,  ddeevvee  eesssseerree  ccoommuunnqquuee  ggaarraannttii ttaa  llaa  pprreesseennzzaa  ddii   uunn  aall ttrroo  ssoossttii ttuuttoo  pprreessssoo  ii ll   CCaannii llee//GGaattttii llee
nneeii   dduuee  ggiioorrnnii   ee  ppeerr  ggll ii   oorraarrii   ssoopprraa  ssccrrii ttttii ;;
bb))    rreeppeerriibbii ll ii ttàà  2244//2244hh  sseettttee  ggiioorrnnii   ssuu  sseettttee  ddeell   DDii rreettttoorree  SSaannii ttaarriioo  oo  rreeffeerreennttee  VVeetteerriinnaarriioo  iinnccaarriiccaattoo
ddaall   DDii rreettttoorree  SSaannii ttaarriioo,,  iinn  ccaassoo  ddii   aasssseennzzaa  ddii   qquueesstt’’ uull ttiimmoo,,  ppeerr    rriicchhiieessttee  ddii   iinntteerrvveennttoo    uurrggeennttii     iinn
ssttrruuttttuurraa  oo  ppeerr    ddiissppoorrrree  ll ''eevveennttuuaallee  rriiccoovveerroo  pprreessssoo  ll ’’ OOssppeeddaallee//CCll iinniiccaa  vveetteerriinnaarriiaa;;  ll ''eevveennttuuaallee
rriiccoovveerroo  pprreessssoo  llaa  ccll iinniiccaa  èè  eeff ffeettttuuaattoo  aa  ccuurraa    ddeell   ppeerrssoonnaallee  ddeell   CCaannii llee//GGaattttii llee..
cc))  pprreesseennzzaa  ee  ssuuppppoorrttoo  aall llee  aattttiivvii ttàà  vveetteerriinnaarriiee  ddaa  ppaarrttee  ddii   uunn  rreeffeerreennttee  ddeell ll ’’ AAssssoocciiaazziioonnee  aanniimmaall iissttaa
iinnccaarriiccaattaa  ddeell llaa  ggeessttiioonnee  ddeell   CCaannii llee//GGaattttii llee;;
dd))  ccoommppii llaazziioonnee  ddeell llee    sscchheeddee  ccll iinniicchhee    ddeeggll ii   aanniimmaall ii   oossppii ttaattii   ppeerr  llee  ppaarrttii   ddii   ccoommppeetteennzzaa,,  sscchheeddee  llaa
ccuuii   ccooppiiaa  ccaarrttaacceeaa  oo  iinnffoorrmmaattiiccaa  ddeevvee  eesssseerree  sseemmpprree  pprreesseennttee  iinn  ssttrruuttttuurraa  ee  ddeell llaa  cceerrttii ff iiccaazziioonnee  ee
ddooccuummeennttaazziioonnee  ccoonnnneessssaa    aall llee  pprreessttaazziioonnii   rriicchhiieessttee..
ee))  aacccceessssoo  ddaa  ppaarrttee  ddeeii   vveetteerriinnaarrii   aall llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  tteennuuttaa  ddaall   GGeessttoorree  ee  ddaall   SSeerrvviizziioo  VVeetteerriinnaarriioo
AAUUSSLL  aall   ff iinnee  ddii   ccoonnoosscceerree  ii   mmoovviimmeennttii   iinn  iinnggrreessssoo//uussccii ttaa  ddeeggll ii   aanniimmaall ii   ee  ppeerr  ppootteerr  rriiccaavvaarree  llee
iinnffoorrmmaazziioonnii   nneecceessssaarriiee  aall lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell ll ’’ aattttiivvii ttàà  ddii   ccoommppeetteennzzaa..
ff ))  ccuussttooddiiaa  ddeell ll ’’ aarrmmaaddiioo  ccoonntteenneennttee  ii   ffaarrmmaaccii   pprreesseennttii   iinn  CCaannii llee//GGaattttii llee,,  ccoonn  ccoonnsseeggnnaa  ddeell llaa
rreellaattiivvaa  cchhiiaavvee  aall   DDii rreettttoorree  SSaannii ttaarriioo,,  cchhee  ggaarraannttiissccee    ll ''aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell   rreeggiissttrroo  ddii   ccaarriiccoo//ssccaarriiccoo
ddeeii   ffaarrmmaaccii   sseeccoonnddoo  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  iinn  mmaatteerriiaa..

3.4 - Rete di collegamento informativo tra Comune e Veterinari
II ll   DDii rreettttoorree  SSaannii ttaarriioo  oo  VVeetteerriinnaarriioo  rreeffeerreennttee  iinnccaarriiccaattoo  pprroovvvveeddoonnoo  aa  ccoonnttrrooll llaarree  eedd  aaggggiioorrnnaarree  llee
sscchheeddee  ccll iinniicchhee,,  ccoonntteenneennttii   ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii   nneecceessssaarriiee  ssuull llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeeggll ii   aanniimmaall ii ,,  vviissii ttee
eeffffeettttuuaattee,,  ttrraattttaammeennttii ,,  iinntteerrvveennttii   ee  tteerraappiiee,,  iinn  ffoorrmmaattoo  eelleettttrroonniiccoo  uuttii ll iizzzzaannddoo,,  ssee  ppoossssiibbii llee,,  uunn  uunniiccoo
ddaattaabbaassee  ccoonn  ii ll   GGeessttoorree..    CCoonn  aannaalloogghhee  mmooddaall ii ttàà  vveennggoonnoo  rreeggiissttrraattee    ttuuttttee  llee  rriicchhiieessttee  ddii   iinntteerrvveennttoo,,  ee
aannnnoottaattii     ii   pprroovvvveeddiimmeennttii   aattttuuaattii ..

3.5 – Rendicontazione sanitaria, monitoraggio e relativi costi
MMeennssii llmmeennttee  ii ll   DDii rreettttoorree  SSaannii ttaarriioo  oo  ii ll   VVeetteerriinnaarriioo  rreeffeerreennttee  iinnccaarriiccaattoo  iinnvviiaannoo  aall   CCoommuunnee  ddii
BBoollooggnnaa  llaa  rreennddiiccoonnttaazziioonnee  ssaannii ttaarriiaa  ddeell llee  aattttiivvii ttàà  vveetteerriinnaarriiee  ssvvooll ttee  ee  llaa  ffaattttuurraazziioonnee  ccoonn  aall lleeggaattaa
ssppeeccii ff iiccaa  ddeeii   ssiinnggooll ii   iinntteerrvveennttii   eeff ffeettttuuaattii ..

3.6 – Sede delle attività
TTuuttttee  llee  pprreessttaazziioonnii   ddeell   pprreesseennttee  ccaappii ttoollaattoo  ssoonnoo  ssvvooll ttee  pprreessssoo  ll ''aammbbuullaattoorriioo  ccooll llooccaattoo  nneell
CCaannii llee//GGaattttii llee  MMuunniicciippaallee  uubbiiccaattoo  iinn  vviiaa  BBaacciiaall ll ii ,,  2200  --  TTrreebbbboo  ddii   RReennoo  ddii   CCaasstteellmmaaggggiioorree  ((BBoollooggnnaa))
ee//oo  pprreessssoo  ll ’’ oossppeeddaallee//ccll iinniiccaa  ddeell ll ’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa..  II ll   CCoommuunnee  ddii   BBoollooggnnaa  mmeettttee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  llaa
sseeddee  aammbbuullaattoorriiaallee  ccoonn  llaa  ddoottaazziioonnee  ddii   aarrrreeddii //aattttrreezzzzaattuurree  aattttuuaallmmeennttee  eessiisstteennttee,,  sseeccoonnddoo  ffaassccee  oorraarriiee
ddaa  ccoonnccoorrddaarree  ccoonn  ii ll   SSeerrvviizziioo  VVeetteerriinnaarriioo  AAuussll ,,  sseennttii ttoo  ii ll   CCoommuunnee  ddii   BBoollooggnnaa..
LL''iimmpplleemmeennttaazziioonnee  ee  llaa  ccuurraa  ddeell llee  aattttrreezzzzaattuurree  aammbbuullaattoorriiaall ii   ppuuoo''  ccoossttii ttuuii rree  ooggggeettttoo  ddii   ssuucccceessssiivvii
aaccccoorrddii   ttrraa  llee  ppaarrttii   ee  ccoonn    ii ll   SSeerrvviizziioo  VVeetteerriinnaarriioo  ddeell ll ''AAuussll

Art. 4 – Organico
LL''aaggggiiuuddiiccaattaarriiaa  ssii   iimmppeeggnnaa  aadd  aavvvvaalleerrssii   ppeerr  llee  aattttiivvii ttàà  ddii   ccuuii   aall   pprreesseennttee  ccaappii ttoollaattoo    ddii     ppeerrssoonnaallee
VVeetteerriinnaarriioo    iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii   rreeqquuiissii ttii   ddii   lleeggggee,,  eessppeerriieennzzaa  ee  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  aaddeegguuaattaa  aall llee
ppaarrttiiccoollaarrii   pprroobblleemmaattiicchhee  ddeell   sseerrvviizziioo  eedd  aall llaa  nnaattuurraa    ddeell llee  pprreessttaazziioonnii   rriicchhiieessttee,,    eedd  aa  mmaanntteenneerrlloo
ccoossttaanntteemmeennttee  aaddeegguuaattoo,,  ppeerr  nnuummeerroo  ee  qquuaall ii ttàà,,  aall llee  nneecceessssii ttàà,,    ppeerr  ttuuttttoo  ii ll   ppeerriiooddoo  ddii   vviiggeennzzaa
ccoonnttrraattttuuaallee
LL''aaff ff iiddaattaarriiaa  ccuurraa  ll ''aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeell   pprroopprriioo  ppeerrssoonnaallee  ee  ggaarraannttiissccee  llaa  nneecceessssaarriiaa
ssuuppeerrvviissiioonnee  ddeell   sseerrvviizziioo..



LL’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  èè  oobbbbll iiggaattaa  aadd  aappppll iiccaarree  aaii   llaavvoorraattoorrii   ddiippeennddeennttii   ccoonnddiizziioonnii   nnoorrmmaattiivvee  ee  rreettrriibbuuttiivvee
nnoonn  iinnffeerriioorrii   aa  qquueell llee  rriissuull ttaannttii   ddaaii   ccoonnttrraattttii   ccooll lleettttiivvii   nnaazziioonnaall ii   ddii   llaavvoorroo  ee  ddaaggll ii   aaccccoorrddii   llooccaall ii
iinntteeggrraattiivvii   vviiggeennttii ;;  ddeevvee  oosssseerrvvaarree  llee  nnoorrmmee  ee  llee  pprreessccrriizziioonnii   ddeell llee  lleeggggii   ee  ddeeii   rreeggoollaammeennttii
ssuull ll ’’ aassssuunnzziioonnee,,  ttuutteellaa,,  pprrootteezziioonnee,,  aassssiiccuurraazziioonnee,,  aassssiisstteennzzaa,,  ll iibbeerrttàà  ee  ddiiggnnii ttàà  ddeeii   llaavvoorraattoorrii ,,
ccoommuunniiccaannddoo  iinnooll ttrree  aall   CCoommuunnee,,  eennttrroo  1155  ggiioorrnnii   ddaall llaa  ff ii rrmmaa  ddeell   ccoonnttrraattttoo,,  ggll ii   eessttrreemmii   ddeell llaa
iissccrriizziioonnee  aaggll ii   IIssttii ttuuttii   PPrreevviiddeennzziiaall ii   eedd  AAssssiiccuurraattiivvii ..
LL’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  èè  oobbbbll iiggaattaa  aa  ffaarr  oosssseerrvvaarree  ddaall   ppeerrssoonnaallee  ddii   ccuuii   ssii   aavvvvaallee    ttuuttttee  llee  ddiissppoossiizziioonnii   ddii
lleeggggee,,  ii   rreeggoollaammeennttii   ee  llee  ddiissppoossiizziioonnii   cchhee  vveenniisssseerroo  ddii   vvooll ttaa  iinn  vvooll ttaa  ccoommuunniiccaattee  ddaall   CCoommuunnee  ddii
BBoollooggnnaa,,  aaddoottttaannddoo  tteemmppeessttiivvaammeennttee  ooggnnii   pprroovvvveeddiimmeennttoo  aattttoo  aa  ffaarrllee  oosssseerrvvaarree..  LL’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  ssii
iimmppeeggnnaa    aa    ffoorrnnii rree  aaddeegguuaattaa  ccooppeerrttuurraa  aassssiiccuurraattiivvaa  aa  ttuuttttoo  ii ll   ppeerrssoonnaallee....
LL''AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  rriimmaannee  ccoommuunnqquuee  rreessppoonnssaabbii llee,,  iinn  ooggnnii   ccaassoo,,  ddeell ll ’’ ooppeerraattoo  ddeell   ppeerrssoonnaallee  ddii   ccuuii   ssii
aavvvvaallee,,  aanncchhee  nnoonn    ddiippeennddeennttee,,  ssooll lleevvaannddoo    ii ll   CCoommuunnee  ddaa  qquuaallssiiaassii   rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà  nneeii   ccoonnff rroonnttii   ddeell
ppeerrssoonnaallee,,  ppeerr    qquuaannttoo  aavvvveennuuttoo  iinn  ccoossttaannzzaa  ddii   ccoonnttrraattttoo,,  iivvii   ccoommpprreessii   eevveennttuuaall ii   eeff ffeettttii     cchhee  ssii
mmaannii ffeessttiinnoo    ddooppoo  llaa  ssccaaddeennzzaa    oo  ll ''aannttiicciippaattaa  ssoolluuzziioonnee  ddeell   ccoonnttrraattttoo..

Art. 5 - Controlli
Il Comune di Bologna - Settore Salute, Sport e Città Sana, tramite propri operatori, vigila sullo
svolgimento del servizio richiesto, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i termini
dell’appalto.
Il Comune di Bologna,  al fine di mantenere la qualità del servizio, si riserva la facoltà di chiedere
la sostituzione di operatori che vengano  ritenuti non idonei, sulla base di valutazione motivata, per
lo svolgimento delle attività loro affidate. L’Aggiudicataria  provvede alla sostituzione  entro dieci
giorni dalla comunicazione motivata.

Art. 6 – Responsabilità e Garanzie di esecuzione del contratto.
II ll   DDii rreettttoorree  SSaannii ttaarriioo  ddeell ll ’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  rriissppoonnddee  ddii rreettttaammeennttee,,  ssooll lleevvaannddoo  ddaa  ooggnnii   rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà
ll ''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee,,  ddeeii   ddaannnnii   aall llee  ppeerrssoonnee,,  aall llee    ccoossee  eedd  aaggll ii   aanniimmaall ii   pprroovvooccaattii   nneell lloo
ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell   sseerrvviizziioo,,  rreessttaannddoo  aa  ssuuoo  ccoommpplleettoo  eedd  eesscclluussiivvoo  ccaarriiccoo  qquuaallssiiaassii   rriissaarrcciimmeennttoo  sseennzzaa
ddii rrii ttttoo  aa  rriivvaallssee  oo  ccoommpprroommeessssii   ddaa  ppaarrttee  ddeell   CCoommuunnee..
AA  ccooppeerrttuurraa  ddeeggll ii   oonneerrii   ppeerr  ii ll   mmaannccaattoo  oo  iinneessaattttoo  aaddeemmppiimmeennttoo  ddii   qquuaannttoo  pprreevviissttoo  nneell   pprreesseennttee
ccaappii ttoollaattoo,,  ll ’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  ddeell   ccoonnttrraattttoo  èè    oobbbbll iiggaattaa  aa  ccoossttii ttuuii rree  uunnaa  ggaarraannzziiaa  ff iiddeejjuussssoorriiaa  ddeeff iinnii ttaa
sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall ll ’’ aarrtt..  111133  ddeell   DD..  LLggss..  116633//22000066..
IInn  ccaassoo  ddii   ggaarraannzziiaa  ssoottttoo  ffoorrmmaa  ddii   ccaauuzziioonnee  oo  ff iiddeejjuussssiioonnee  aassssiiccuurraattiivvaa,,  ll ’’ iimmpprreessaa  ddii   aassssiiccuurraazziioonnee
ddeevvee  eesssseerree    sscceell ttaa  ttrraa  qquueell llee  aauuttoorriizzzzaattee  aall ll ’’ eesseerrcciizziioo  ddeell   rraammoo  ccaauuzziioonnii ..
LLaa  ggaarraannzziiaa  ddeevvee  pprreevveeddeerree  eesspprreessssaammeennttee  llee  sseegguueennttii   ccoonnddiizziioonnii ::
--  ppaaggaammeennttoo  aa  sseemmppll iiccee  rriicchhiieessttaa  ee  sseennzzaa  cchhee  ii ll   ggaarraannttee  ppoossssaa  ssooll lleevvaarree  eecccceezziioonnee  aallccuunnaa  ee  ccoonn
ll ’’ oobbbbll iiggoo  ddii   vveerrssaarree  llaa  ssoommmmaa  rriicchhiieessttaa,,  eennttrroo  ii ll   ll iimmii ttee  ddeell ll ’’ iimmppoorrttoo  ggaarraannttii ttoo,,  eennttrroo  uunn  tteerrmmiinnee
mmaassssiimmoo  ddii   1155  ggiioorrnnii   ccoonnsseeccuuttiivvii   ddaall llaa  rriicchhiieessttaa  ssccrrii ttttaa  ddeell ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  sseennzzaa  cchhee  ssiiaa
nneecceessssaarriiaa  llaa  ccoossttii ttuuzziioonnee  iinn  mmoorraa  ddaa  ppaarrttee  ddii   qquueesstt’’ uull ttiimmaa;;
--  rriinnuunncciiaa  ddeell   ff iiddeeiiuussssoorree  aall   bbeenneeff iicciioo  ddeell llaa  pprreevveennttiivvaa  eessccuussssiioonnee  ddeell   ddeebbii ttoorree  pprriinncciippaallee  ddii   ccuuii
aall ll ''aarrtt..  11994444  ddeell   cc..cc..
--  cchhee  ll ’’ eevveennttuuaallee  mmaannccaattoo  ppaaggaammeennttoo  ddeeii   pprreemmii   nnoonn  ssiiaa  ooppppoonniibbii llee  aall ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ggaarraannttii ttaa;;
--  rriinnuunncciiaa  aadd  eecccceeppii rree  ii ll   ddeeccoorrssoo  ddeeii   tteerrmmiinnii   ddii   ccuuii   aall ll ’’ aarrtt..  11995577  CCCC..

LLaa  ggaarraannzziiaa  ff iiddeejjuussssoorriiaa  ggaarraannttiissccee  ppeerr  ii ll   mmaannccaattoo  oodd  iinneessaattttoo  aaddeemmppiimmeennttoo  ddii   ttuuttttii   ggll ii   oobbbbll iigghhii
aassssuunnttii   ddaall ll ’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa,,  aanncchhee  ppeerr  qquueell ll ii   aa  ffrroonnttee  ddeeii   qquuaall ii   èè  pprreevviissttaa  ll ’’ aappppll iiccaazziioonnee  ddii   ppeennaall ii ::
ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ssii   rriisseerrvvaa  ii ll   ddii rrii ttttoo  ppeerrttaannttoo  ddii   rriivvaalleerrssii   ddii rreettttaammeennttee  ssuull llaa  ggaarraannzziiaa  ff iiddeejjuussssoorriiaa
ppeerr  ll ’’ aappppll iiccaazziioonnee  ddeell llee  sstteessssee..
FFeerrmmoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall   ccoommmmaa  33  ddeell ll ’’ aarrtt..  111133  ddeell   DD..  LLggss..  116633//22000066,,  qquuaalloorraa  ll ’’ aammmmoonnttaarree  ddeell llaa
ggaarraannzziiaa  ddoovveessssee  rriidduurrssii   ppeerr  eeff ffeettttoo  ddeell ll ’’ aappppll iiccaazziioonnee  ddeell llee  ppeennaall ii ,,  oo  ppeerr  qquuaallssiiaassii   aall ttrraa  ccaauussaa,,  llaa
DDii ttttaa  aaggggiiuuddiiccaattaarriiaa  ddoovvrràà  pprroovvvveeddeerree  aall   rreeiinntteeggrroo  eennttrroo  ii ll   tteerrmmiinnee  ddii   ddiieeccii   ggiioorrnnii   ddaall   rriicceevviimmeennttoo
ddeell llaa  rreellaattiivvaa  rriicchhiieessttaa  eeff ffeettttuuaattaa  ddaall ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..



LLaa  mmaannccaattaa  ccoossttii ttuuzziioonnee  ddeell llaa  ggaarraannzziiaa  ddii   ccuuii   aall ll ’’ aarrtt..  111133  ddeell   DDLLggss116633//22000066  ,,  ddeetteerrmmiinnaa    llaa  rreevvooccaa
ddeell ll ’’ aaff ff iiddaammeennttoo  ee  ll ’’ iinnccaammeerraammeennttoo  ddeell llaa  ccaauuzziioonnee  pprroovvvviissoorriiaa..    ddaa  ppaarrttee  ddeell ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee
CCoommuunnaallee,,  LLaa  ggaarraannzziiaa  ff iiddeejjuussssoorriiaa  ssaarràà  pprrooggrreessssiivvaammeennttee  ssvviinnccoollaattaa  sseeccoonnddoo  ii ll   ddiissppoossttoo  ddeell
ccoommmmaa  33  ddeell ll ’’ aarrtt..  111133  ddeell   DD..  LLggss..  116633//22000066..

6 .1 - Polizza assicurativa
LL’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  aassssuummee  iinn  pprroopprriioo  ooggnnii   rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà  ppeerr  iinnffoorrttuunniioo  oo  ddaannnnii   eevveennttuuaallmmeennttee  ssuubbii ttii
ddaa  ppaarrttee  ddii   ppeerrssoonnee  oo  ddii   bbeennii ,,  ttaannttoo  ddeell ll ’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriioo  sstteessssoo,,  qquuaannttoo  ddeell ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee
ccoommuunnaallee  cchhee  ddii   tteerrzzii ,,  iinn    rreellaazziioonnee  aaii   sseerrvviizzii   ooggggeettttoo  ddeell llaa  pprreesseennttee  ggaarraa,,  oovvvveerroo  iinn  ddiippeennddeennzzaa  ddii
oommiissssiioonnii ,,  nneeggll iiggeennzzee  oo  aall ttrree  iinnaaddeemmppiieennzzee  rreellaattiivvee  aall ll ’’ eesseeccuuzziioonnee  ddeell llee  pprreessttaazziioonnii   ccoonnttrraattttuuaall ii   aadd
eessssoo  rrii ffeerriibbii ll ii ,,  aanncchhee  ssee  eesseegguuii ttee  ddaa  ppaarrttee  ddii   tteerrzzii ..
AA  ttaall   ff iinnee,,  ll ’’ aaggggiiuuddiiccaattaarriioo  èè  tteennuuttoo  aa  ssttiippuullaarree  uunnaa  ppooll iizzzzaa  aassssiiccuurraattiivvaa  ccoonn  pprriimmaarriioo  iissttii ttuuttoo
aassssiiccuurraattiivvoo  aa  ccooppeerrttuurraa  ddeell   rriisscchhiioo  ddaa  rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà  cciivvii llee  iinn  oorrddiinnee  aall lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii   ttuuttttee  llee
aattttiivvii ttàà  ooggggeettttoo  ddeell llaa  pprreesseennttee  ggaarraa,,  ppeerr  qquuaallssiiaassii   ddaannnnoo  ppoossssaa  aarrrreeccaarree  aall ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee
ccoommuunnaallee,,    aaii     ssuuooii     ddiippeennddeennttii   ee  ccooll llaabboorraattoorrii ,,  nnoonncchhéé  aa  tteerrzzii ,,  aanncchhee  ccoonn  rrii ffeerriimmeennttoo  aaii   rreellaattiivvii
pprrooddoottttii   ee//oo  sseerrvviizzii ,,  iinncclluussii   ii   ddaannnnii   ddaa  iinnqquuiinnaammeennttoo,,  ddaa  ttrraattttaammeennttii   ddeeii   ddaattii   ppeerrssoonnaall ii ,,  eecccc..
LL’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  ddoovvrràà  eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddii   uunnaa  PPooll iizzzzaa  aassssiiccuurraattiivvaa  RRCCTT//RRCCOO  ssttiippuullaattaa  pprreessssoo
uunnaa  pprriimmaarriiaa  CCoommppaaggnniiaa  AAssssiiccuurraattiivvaa,,  aa  ffaavvoorree  ddeell ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee,,  ccoonn  eesscclluussiivvoo
rrii ffeerriimmeennttoo  aall llaa  pprreesseennttee  ggaarraa  ccoonn  uunn  mmaassssiimmaallee  ppeerr  ssiinniissttrroo  ee  ppeerr  aannnnoo  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  €€
22..000000..000000,,0000  ((dduueemmii ll iioonnii ))..
LLaa  ppooll iizzzzaa  aa  ccooppeerrttuurraa  ddeell   rriisscchhiioo  ddaa  rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà  cciivvii llee  ddeell ll ’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  nneell ll ’’ eesseeccuuzziioonnee  ddii
ttuuttttee  llee  pprreessttaazziioonnii   pprreevviissttee  ddaall llaa  pprreesseennttee  ggaarraa,,  ttiieennee  iinnddeennnnii   ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee,,  iivvii
ccoommpprreessii   ii   lloorroo  ddiippeennddeennttii   ee  ccooll llaabboorraattoorrii ,,  nnoonncchhéé  ii   tteerrzzii   ppeerr  qquuaallssiiaassii   ddaannnnoo  ll ’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  ppoossssaa
aarrrreeccaarree  aall ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee,,  aaii   ssuuooii   ddiippeennddeennttii   ee  ccooll llaabboorraattoorrii ,,  nnoonncchhéé  aaii   tteerrzzii
nneell ll ’’ eesseeccuuzziioonnee  ddii   ttuuttttee  llee  pprreessttaazziioonnii   pprreevviissttee  ddaall   pprreesseennttee  CCaappii ttoollaattoo..
II  mmaassssiimmaall ii   ddeell llaa  ppooll iizzzzaa  aassssiiccuurraattiivvaa  ssii   iinntteennddoonnoo  ppeerr  ooggnnii   eevveennttoo  ddaannnnoossoo  oo  ssiinniissttrroo,,  ppuurrcchhéé  ssiiaa
rreeccllaammaattoo  nneeii   2244  ((vveennttiiqquuaattttrroo))  mmeessii   ssuucccceessssiivvii   aall llaa  cceessssaazziioonnee  ddeell llee  aattttiivvii ttàà  ooggggeettttoo  ddeell llaa  pprreesseennttee
ggaarraa  ee  ddeevvee  pprreevveeddeerree  llaa  rriinnuunnzziiaa  ddeell ll ’’ aassssiiccuurraattoorree  nneeii   ccoonnffrroonnttii   ddeell ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee  aa
qquuaallssiiaassii   eecccceezziioonnee,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rrii ffeerriimmeennttoo    aall llaa  ccooppeerrttuurraa  ddeell   rriisscchhiioo  aanncchhee  iinn  ccaassoo  ddii   mmaannccaattoo
oo  ppaarrzziiaallee  ppaaggaammeennttoo  ddeeii   pprreemmii   aassssiiccuurraattiivvii ,,  iinn  ddeerrooggaa  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall ll ’’ aarrtt..  11990011  cc..cc..  ddii
eevveennttuuaall ii   ddiicchhiiaarraazziioonnii   iinneessaattttee  ee//oo  rreettiicceennttii ,,  iinn  ppaarrzziiaallee  ddeerrooggaa  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaaggll ii   aarrtttt..  11889922  ee
11889933  cc..cc..
QQuuaalloorraa  ll ’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  ffoossssee  ggiiàà  pprroovvvviissttoo  ddii   uunn’’ iiddoonneeaa  ppooll iizzzzaa  aassssiiccuurraattiivvaa  ccoonn  pprriimmaarriioo  iissttii ttuuttoo
aassssiiccuurraattiivvoo    aa  ccooppeerrttuurraa    ddeell   rriisscchhiioo  ddaa  rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà  cciivvii llee  ddii   ccuuii   aall   pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo,,  ddoovvrraannnnoo
ccoommuunnqquuee  eesssseerree  rriissppeettttaattee  llee  pprreessccrriizziioonnii   ccoonntteennuuttee  nneell   pprreesseennttee  CCaappii ttoollaattoo..
EEnnttrraammbbee  llee  ppooll iizzzzee  ddoovvrraannnnoo  aavveerree  vvaall iiddii ttàà  nnoonn  iinnffeerriioorree  aall llaa  dduurraattaa  ccoonnttrraattttuuaallee..
QQuuaalloorraa  ii ll   ffoorrnnii ttoorree  nnoonn  ssiiaa  iinn  ggrraaddoo  ddii   pprroovvaarree  iinn  qquuaallssiiaassii   mmoommeennttoo  llee  ccooppeerrttuurree  aassssiiccuurraattiivvee  ssoopprraa
rriippoorrttaattee,,  ccoonnddiizziioonnee  eesssseennzziiaallee  ppeerr  ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee,,  ii ll   ccoonnttrraattttoo  ssaarràà  rriissooll ttoo  ddii   ddii rrii ttttoo  ee
ll ’’ iimmppoorrttoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  ssaarràà  ttrraatttteennuuttoo  ddaall llaa  ccaauuzziioonnee  pprreessttaattaa,,  qquuaallee  ppeennaallee,,  ee  ffaattttoo  ssaallvvoo  ll ’’ oobbbbll iiggoo
ddeell   mmaaggggiioorr  ddaannnnoo  ssuubbii ttoo..
LL’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  hhaa  llaa  ffaaccooll ttàà  ddii   ssttiippuullaarree  uunn''uunniiccaa  ppooll iizzzzaa  ccoommpprreennddeennttee  RRCCTT  ((rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà
cciivvii llee  tteerrzzii ))  RRCCOO  ((rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà  cciivvii llee  ooppeerraattoorrii ))..

Art. 7 - Modalità di pagamento
AAii   ff iinnii   ddeell   ppaaggaammeennttoo  ll ’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  ttrraassmmeettttee  mmeennssii llmmeennttee  aall   CCoommuunnee  ddii   BBoollooggnnaa  --  SSeettttoorree
SSaalluuttee,,  SSppoorrtt  ee  CCii ttttàà  SSaannaa,,  PPiiaazzzzaa  LLiibbeerr  PPaarraaddiissuuss  nn..  66,,  ccaapp..  4400112299  BBoollooggnnaa,,  ffaattttuurree,,  rreeggoollaarrii   aaggll ii
eeff ffeettttii   ccoonnttaabbii ll ii   ee  ff iissccaall ii ..
II ll   ppaaggaammeennttoo  èè  ddiissppoossttoo    eennttrroo  3300  ggiioorrnnii   ddaall   rriicceevviimmeennttoo  ddeell llaa  ffaattttuurraa,,  pprreevviiaa  vveerrii ff iiccaa  ddeell llee  eeff ffeettttiivvee
ee  rreeggoollaarrii   pprreessttaazziioonnii   ddeeii   sseerrvviizzii ,,  ppeerr  qquuaall ii ttàà,,  qquuaannttii ttàà,,  tteemmppeessttiivvii ttàà,,  nnoonncchhéé  rriissppoonnddeennzzaa  aall llee  ffoorrmmee
ppaattttuuii ttee..  IIll   ttaassssoo  pprreevviissttoo  ppeerr  ggll ii   iinntteerreessssii   mmoorraattoorrii   iinn  ccaassoo  ddii   ttaarrddaattoo  oo  mmaannccaattoo  ppaaggaammeennttoo  èè
ddeetteerrmmiinnaattoo  aaii   sseennssii   ddeell ll ’’ AArrtt..  11228844  CC..CC..  ssee  iinnffeerriioorree  aa  qquueell lloo  aannccoorraattoo  aall   ttaassssoo  BBCCEE,,  iinn  ccaassoo
ccoonnttrraarriioo  ssii   aappppll iiccaa    ii ll   ssaaggggiioo  ddii   rrii ffeerriimmeennttoo  ddeell llaa  BBCCEE  tteemmppoo  ppeerr  tteemmppoo  vviiggeennttee..



Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari
LL’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  aassssuummee  ttuuttttii   ggll ii   oobbbbll iigghhii   ddii   ttrraacccciiaabbii ll ii ttàà  ddeeii   ff lluussssii   ff iinnaannzziiaarrii   ddii   ccuuii   aall ll ’’ aarrtt..33  ddeell llaa
LLeeggggee  1133  aaggoossttoo  22001100  nn..  113366  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddii ff iicchhee,,  ssii   iimmppeeggnnaa  aall ttrreessìì  aa  ddaarree  iimmmmeeddiiaattaa
ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii   eevveennttuuaall ii   vvaarriiaazziioonnii ..  LLee  ffaattttuurree,,  ppeerrttaannttoo,,  ddoovvrraannnnoo  rriippoorrttaarree  ii ll   nnuummeerroo  ddii   ccoonnttoo
ccoorrrreennttee  ppoossttaallee  oo  bbaannccaarriioo  ddeeddiiccaattoo  ssuull   qquuaallee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  aaccccrreeddii ttaattee  llee  ssoommmmee..  QQuuaallssiiaassii
vvaarriiaazziioonnee  aappppoorrttaattaa  aa  ttaallee  ccoonnttoo  ccoorrrreennttee  ddoovvrràà  eesssseerree  ccoommuunniiccaattaa  eennttrroo  77  ggiioorrnnii   SSeettttoorree  SSaalluuttee,,
SSppoorrtt  ee  CCii ttttàà  SSaannaa  ddeell   CCoommuunnee  ddii   BBoollooggnnaa  ssppeeccii ff iiccaannddoo  ii   ddaattii   iiddeennttii ff iiccaattiivvii   ddeell   ccoonnttoo  ccoorrrreennttee
bbaannccaarriioo  oo  ppoossttaallee  ddeeddiiccaattoo  nnoonncchhéé  llee  ggeenneerraall ii ttàà  eedd  ii ll   ccooddiiccee  ff iissccaallee  ddeell llee  ppeerrssoonnee  ddeelleeggaattee  aadd
ooppeerraarree  ssuu  ddii   eessssoo..  SSii   rriicchhiiaammaannoo  llee  ccllaauussoollee  rriissoolluuttoorriiee  ee  llee  ssaannzziioonnii   pprreevviissttee  ddaall llaa  LLeeggggee  nn..
113366//22001100  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddii ff iiccaazziioonnii ..

Art. 9 – Inadempienze contrattuali – risoluzione del contratto
11))NNeell   ccaassoo  ddii   iinnaaddeemmppiieennzzaa  ll iieevvee  ddaa  ppaarrttee  ddeell ll ’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  aaggll ii   oobbbbll iigghhii   pprreevviissttii   ddaall   ccoonnttrraattttoo
ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  pprroocceeddee,,  pprreevviiaa  ccoonntteessttaazziioonnee  ee    ccoonnttrraaddddii ttttoorriioo  ppeerr  ooggnnii   ssiinnggoollaa
iinnaaddeemmppiieennzzaa::
--  aall   pprriimmoo  rriissccoonnttrroo  ddii   iinnaaddeemmppiieennzzaa::    rriicchhiiaammoo  ssccrrii ttttoo;;
--  aall   sseeccoonnddoo  rriissccoonnttrroo  ppeerr  llaa  mmeeddeessiimmaa  iinnaaddeemmppiieennzzaa::  aappppll iiccaazziioonnee  ddii     ppeennaallee  ppaarrii   aa    €€  550000;;
--  aadd  ooggnnii   uull tteerriioorree  rriissccoonnttrroo,,  ppeerr  qquuaalluunnqquuee  mmoottiivvoo  ee  ooggnnii   vvooll ttaa::  aappppll iiccaazziioonnee  ddii   ppeennaallee  ppaarrii   aa  €€
11..000000..
  OOll ttrree  aall ll ''aappppll iiccaazziioonnee  ddeell llee  ssuuddddeettttee    ppeennaall ii ,,  ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee  ssii   rriisseerrvvaa  ccoommuunnqquuee  llaa
ffaaccooll ttàà  ddii   pprroovvvveeddeerree  aa  ffaarr  eesseegguuii rree  ddaa  tteerrzzii ,,    ccoonn  llee  mmooddaall ii ttàà  cchhee  rrii tteerrrràà  ooppppoorrttuunnee,,    ssiinnggoollee
pprreessttaazziioonnii     nnoonn  eesseegguuii ttee    ddaall ll ''AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa,,    aaddddeebbii ttaannddoonnee    ii   ccoossttii ,,    ddii rreettttii   ee  iinnddii rreettttii ,,
aall ll ''AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa,,  rreessttaannddoo  iimmpprreeggiiuuddiiccaattoo  ii ll   rriissaarrcciimmeennttoo  ddeell   ddaannnnoo....
22))NNeell   ccaassoo  ddii   iinnaaddeemmppiieennzzee  ggrraavvii ,,  ii ll   CCoommuunnee  ssii   rriisseerrvvaa  llaa  ffaaccooll ttàà,,  pprreevviiaa  iinnttiimmaazziioonnee  ssccrrii ttttaa
aall ll ’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa,,  ddii   rriissoollvveerree  ii ll   rraappppoorrttoo  ee  ddii   iinnccaammeerraarree  llaa  ccaauuzziioonnee  ddeeff iinnii ttiivvaa,,  ccoonn  ttuuttttee  llee
ccoonnsseegguueennzzee  ddii   lleeggggee  cchhee  llaa  rriissoolluuzziioonnee  ccoommppoorrttaa,,  iivvii   ccoommpprreessaa  llaa  ffaaccooll ttàà  ddii   aaff ff iiddaarree  ll ’’ aappppaall ttoo  aa
tteerrzzii ,,  ppoonneennddoo    ii   mmaaggggiioorrii   oonneerrii     aa  ccaarriiccoo  ddeell ll ’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa  iinnaaddeemmppiieennttee..
IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ii ll   CCoommuunnee  ssii   rriisseerrvvaa  ii ll   ddii rrii ttttoo  aall llaa  rriissoolluuzziioonnee  ddeell   ccoonnttrraattttoo  nneeii   sseegguueennttii   ccaassii ::
--  nneeggll iiggeennzzaa  oo  iimmppeerriizziiaa  rriissccoonnttrraattee  nneell ll ’’ eeff ffeettttuuaazziioonnee  ddeell   sseerrvviizziioo;;
--  mmaannccaattoo  rreeppeerriimmeennttoo  ddeell   MMeeddiiccoo  VVeetteerriinnaarriioo  ddii   ttuurrnnoo;;
--  ggrraavvee  ddaannnnoo  pprroovvooccaattoo  aall ll ’’ iimmmmaaggiinnee  ddeell   CCoommuunnee..
33))PPeerr  ll ’’ aappppll iiccaazziioonnee  ddeell llee  ddiissppoossiizziioonnii   ccoonntteennuuttee  nneell   pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo,,  ii ll   CCoommuunnee  ddii   BBoollooggnnaa  ssii
rriivvaallee    ssuull llaa  ccaauuzziioonnee  ddeeff iinnii ttiivvaa  aappppoossii ttaammeennttee  aattttiivvaattaa  sseennzzaa  bbiissooggnnoo  ddii     ssppeeccii ff iiccaa  ddii ff ff iiddaa  oo
uull tteerriioorree  ffoorrmmaall ii ttàà..
LL’’ AAggggiiuuddiiccaattaarriiaa    ddeevvee  rreeiinntteeggrraarree  ddeettttaa  ccaauuzziioonnee  nneeii   1155  gggg..  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ssuucccceessssiivvii ,,  aa  ppeennaa  ddii
rriissoolluuzziioonnee  aannttiicciippaattaa  ddeell   ccoonnttrraattttoo..
II ll   ccoonnttrraattttoo  ssii   iinntteennddee  rreevvooccaattoo  nneell   ccaassoo  ddii   ffaall ll iimmeennttoo,,  ll iiqquuiiddaazziioonnee,,  cceessssiioonnee  ddii   aattttiivvii ttàà,,  ccoonnccoorrddaattoo
pprreevveennttiivvoo  eedd  eeqquuiivvaalleennttii   aa  ccaarriiccoo  ddeell ll ''AAggggiiuuddiiccaattaarriioo  ..
IInn  ooggnnii   ccaassoo  ddii   rriissoolluuzziioonnee  ddeell   ccoonnttrraattttoo  ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ssii   rriisseerrvvaa  llaa  ffaaccooll ttàà  ddii   pprroocceeddeerree  aa  ll llaa
ssttiippuullaa  ddii   aannaallooggoo  ccoonnttrraattttoo      ccoonn  ii ll   ccoonnccoorrrreennttee    ccooll llooccaattoo  uuttii llmmeennttee  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  nneell llaa
ggrraadduuaattoorriiaa  ddii   ggaarraa..

Art.  10 – Spese di contratto
TTuuttttee  llee  eevveennttuuaall ii   ssppeessee  ee  ggll ii   oonneerrii   ff iissccaall ii   iinneerreennttii   ii ll   ccoonnttrraattttoo,,  ccoommpprreessaa  ll ’’ iimmppoossttaa  ddii   bbooll lloo,,  ssoonnoo  aa
ccaarriiccoo  ddeell ll ’’ aaggggiiuuddiiccaattaarriiaa,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddeell ll ’’ II ..VV..AA..  cchhee  èè  aa  ccaarriiccoo  ddeell   ccoommmmii tttteennttee..
II ll   ccoonnttrraattttoo  èè  ssooggggeettttoo  aa  rreeggiissttrraazziioonnee  ssoolloo  iinn  ccaassoo  dd’’ uussoo..  LLee  ssppeessee  ddii   rreeggiissttrraazziioonnee  ssaarraannnnoo  aa  ccaarriiccoo
ddeell llaa  ppaarrttee  cchhee  pprroovvvveeddeerràà  aall llaa  rreeggiissttrraazziioonnee..

Art. 11 – Trattamento dei dati personali
NNeell     rriissppeettttoo    ddeell     DD..LLggss    119966//0033    ““ CCooddiiccee    iinn    mmaatteerriiaa    ddii     pprrootteezziioonnee    ddeeii     ddaattii     ppeerrssoonnaall ii
ll ’’ aaggggiiuuddiiccaattaarriioo    hhaa  ll ’’ oobbbbll iiggoo    ddii     mmaanntteenneerree    rriisseerrvvaattii     ii     ddaattii     ee    llee    iinnffoorrmmaazziioonnii     ddii     ccuuii     vveennggaa    aa
ccoonnoosscceennzzaa    oodd    iinn    ppoosssseessssoo  dduurraannttee      ll ’’ eesseeccuuzziioonnee      ddeell       sseerrvviizziioo,,      ddii       nnoonn      ddiivvuullggaarrll ii       iinn      aallccuunn



mmooddoo,,  nnéé  ddii   ffaarrnnee  ooggggeettttoo  ddii   ccoommuunniiccaazziioonnee  sseennzzaa  ll ’’ eesspprreessssaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeell ll ’’ AAmmmmiinniissttrraazziioonnee
CCoommuunnaallee..

Art. 12 - Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il Foro di Bologna.

Art. 13 – Osservanza delle disposizioni di legge
Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e negli atti complementari della procedura di
gara, si fa riferimento alla normativa vigente, alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 163/2006, al
Regolamento Comunale dei Contratti nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la
materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.


