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SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2018 
SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E RISTORAZIONE 

AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER  
RACCOGLIERE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(Art. 36, comma 2, lett. a D.Lgs. 50/2016)   
  

  

SSii  rreennddee  nnoottoo  cchhee  llaa  CCoommuunniittàà  MMoonnttaannaa  SSaallttoo  CCiiccoollaannoo  ccoonn  sseeddee  iinn  FFiiuummaattaa,,  VViiaa  ddeell  LLaaggoo  nn..  1122,,  

0022002255  FFiiuummaattaa,,  CCoommuunnee  ddii  PPeettrreellllaa  SSaallttoo  ((RRII))  ––  TTeell..  00774466  555588119911,,  ffaaxx  00774466  555588110033,,  ee--mmaall    

iinnffoo@@ssaallttoocciiccoollaannoo..iitt,,  PP..EE..CC..::  ssaallttoocciiccoollaannoo@@ppeecc..iitt    ee--mmaaiill  sseeggrreetteerriiaa@@ssaallttoocciiccoollaannoo..iitt,,  iinn  eesseeccuuzziioonnee  

ddeellllaa  DDeetteerrmmiinnaa  aa  CCoonnttrraarrrree  nn..  9955    ddeell  2200..0066..22001188,,    nneellll’’aammbbiittoo    ddeeggllii  iinntteerrvveennttii    vvoollttii  aa  ffaavvoorriirree  llaa  

ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee  ee  iill  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  vviittaa  ddeeii  cciittttaaddiinnii  aannzziiaannii,,  iinntteennddee  eeffffeettttuuaarree  

uunnaa  iinnddaaggiinnee    ddii  mmeerrccaattoo  ppeerr  iinnddiivviidduuaarree  ii  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii  aadd  eesspplleettaarree  iill  sseerrvviizziioo  ddii  

ssiisstteemmaazziioonnee  aallbbeerrgghhiieerraa  ee  rriissttoorraazziioonnee  ppeerr  iill  ssooggggiioorrnnoo  mmaarriinnoo  aannzziiaannii  aannnnoo  22001188..      

IIll  pprreesseennttee  aavvvviissoo  nnoonn  pprreesseennttaa  pprrooppoossttaa  ccoonnttrraattttuuaallee  ee  nnoonn  vviinnccoollaa  iinn  aallccuunn  mmooddoo  llaa  CCoommuunniittàà  

MMoonnttaannaa..  

11..  CCaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  sseerrvviizziioo  

LLooccaalliittàà::    RReeggiioonnee::  AABBRRUUZZZZOO  EE  MMAARRCCHHEE;;  

PPeerriiooddoo::    ggiioorrnnii  1155  ((  1144  nnoottttii)),,  ppeerriiooddoo  ttrraa  iill  0011..0099..22001188  ee  iill  1155..0099..22001188;;  

SSttrruuttttuurraa    AAllbbeerrgghhiieerraa  ::    ddii  ccaatt..  33^̂  oo  ssuuppeerriioorree,,  ccoonn  ccaammeerree  ssiittuuaattee  EESSCCLLUUSSIIVVAAMMEENNTTEE  NNEELL  

CCOORRPPOO  CCEENNTTRRAALLEE  DDEELLLL’’AALLBBEERRGGOO  OO  AADD  EESSSSOO  CCOOLLLLEEGGAATTEE  DDAA  PPAASSSSAAGGGGII  IINNTTEERRNNII,,    iinn  

ggrraaddoo  ddii  oossppiittaarree  ffiinnoo  aa  5500  ppeerrssoonnee;;    ddiissttaannzzaa  ddaall  CCeennttrroo    iinnffeerriioorree    aa  11000000  mmtt..    ppeerrccoorrrreennddoo  llaa  

vviiaabbiilliittàà  oorrddiinnaarriiaa,,  ddiissttaannzzaa  ddaall  mmaarree  iinnffeerriioorree  aa  110000  mmtt..,,  ppeerr  llee  sseegguueennttii  ffoorrnniittuurree::  

aa))  TTrraattttaammeennttoo  ddii  ppeennssiioonnee  ccoommpplleettaa  ccoommpprreennddeennttee::  pprriimmaa  ccoollaazziioonnee,,  pprraannzzoo  ee  cceennaa  iinn  oorraarrii  

rreeggoollaarrii  ((ll’’aalliimmeennttaazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  eeqquuiilliibbrraattaa  eedd  aaddeegguuaattaa  aallllaa  ppaarrttiiccoollaarree  ccaatteeggoorriiaa  ddii  

uutteennttii,,  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eeffffeettttiivvee  vvaarriiaannttii  ddiieetteettiicchhee,,  sseennzzaa  ssuupppplleemmeennttoo  ddii  pprreezzzzoo  aa  ccaarriiccoo  

ddeell  ppaarrtteecciippaannttee  aall  ssooggggiioorrnnoo..  PPeerr  llee  bbeevvaannddee  ddeevvee  eesssseerree  ggaarraannttiittoo  aadd  ooggnnii  ppaassttoo  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  

uunn  qquuaarrttoo  ddii  vviinnoo  ee  mmeezzzzoo  lliittrroo  ddii  aaccqquuaa  mmiinneerraallee  nnaattuurraallee  oo  eeffffeerrvveesscceennttee  aa  ppeerrssoonnaa..  AA  

rriicchhiieessttaa  ddeevvee  eesssseerree  pprreevviissttaa  llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeeii  ppaassttii  iinn  aallbbeerrggoo  ccoonn  cceessttiinnii  ddaa  vviiaaggggiioo..  IInn  

ccaassoo  ddii  iinnddiissppoossiizziioonnee  oo  mmaallaattttiiaa  ddeell  ppaarrtteecciippaannttee,,  ddeevvee  eesssseerree  pprreevviissttoo  iill  sseerrvviizziioo  ddeeii  ppaassttii  iinn  

ccaammeerraa,,  sseennzzaa  ccoossttii  aaggggiiuunnttiivvii  ppeerr  lloo  sstteessssoo..  IIll  cciibboo  ddeevvee  eesssseerree  ggaarraannttiittoo  ssoottttoo  ll’’aassppeettttoo  

iiggiieenniiccoo  ee  ddeell  ccoonnffeezziioonnaammeennttoo;;  

bb))  UUnnaa  ggrraattuuiittàà  ccoonn  ssiisstteemmaazziioonnee  iinn  ccaammeerraa  ssiinnggoollaa  ooggnnii  2255  ppeerrssoonnee  ppaaggaannttii  ppeerr  ggllii  

aaccccoommppaaggnnaattoorrii,,  aa  sseeccoonnddaa  ddeellll’’eessiiggeennzzaa;;    

cc))  SSeerrvviizziioo  ssppiiaaggggiiaa  ccoommpprreennssiivvoo  ddeellll’’iinnggrreessssoo  aalllloo  ssttaabbiilliimmeennttoo,,  uunn  oommbbrreelllloonnee  ooggnnii  dduuee  ssddrraaiioo  

oo  lleettttiinnii  ppeerr  ppaarrtteecciippaannttee..  

dd))  SSeerrvviizziioo  iiggiieenniiccoo  ppeerr  ooggnnii  ccaammeerraa;;  

ee))  AAsscceennssoorree;;  

ff))  RRiimmbboorrssoo  ddeellllaa  qquuoottaa  ddii  iissccrriizziioonnee  iinn  ccaassoo  ddii  rriinnuunncciiaa,,  ddoovvuuttoo  aa  ccaauussee  ddii  ffoorrzzaa  mmaaggggiioorree  

((eesseemmppiioo::  ddeecceessssii  ddii  ppaarreennttii,,  rriiccoovveerrii  oossppeeddaalliieerrii,,  cceerrttiiffiiccaattii  ppeerr  mmoottiivvii  ddii  ssaalluuttee))..  
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gg))  sseerrvviizziioo  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  nnaavveettttaa  ((  mmiinn..  22  ggiioorrnnaalliieerree))  ccoonn  iill  CCeennttrroo,,  nneell  ccaassoo  ddii  ddiissttaannzzaa  ddaall  

cceennttrroo  >>550000  mm..  ee  <<  11000000  mm..;;  

hh))  rreeppeerriibbiilliittàà  ccoossttaannttee  ((2244  oorree  ssuu  2244))  ddii  aallmmeennoo  uunn  pprroopprriioo  iinnccaarriiccaattoo  ppeerr  ffaarr  ffrroonnttee  aadd  ooggnnii  

eemmeerrggeennzzaa  iinneerreennttee  iill  sseerrvviizziioo  iinn  aarrggoommeennttoo;;  

��  UUtteennttii  eettàà  mmiinniimmaa  6655  aannnnii  aall  3311..1122..22001188,,  aauuttoossuuffffiicciieennttii;;  

��  IImmppoorrttoo  pprreessuunnttoo    ppeerr  ppeerrssoonnaa  ppaarrii  aa  €€  4400,,0000//aall  ggiioorrnnoo  ((II..VV..AA..  iinncclluussaa)),,  ppeerr  uunnaa  ssppeessaa    

ttoottaallee  pprreessuunnttaa  ddii  €€  3300..000000,,0000  ((II..VV..AA..  iinncclluussaa));;    

��  CCrriitteerriioo  ddii  aaggggiiuuddiiccaazziioonnee::    aaffffiiddaammeennttoo  ddiirreettttoo,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  3366,,  ccoommmmaa  22,,  lleetttteerraa  aa))    

ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  1188  aapprriillee  22001166,,  nn..  5500;;  

��  SSooggggeettttii  aammmmeessssii  aa  ppaarrtteecciippaarree    SSoonnoo  aammmmeessssii    aallllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ddii  iinntteerreessssee  ttuuttttii  ii  

ssooggggeettttii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  4455  ddeell  DD..llggss..  nn..  5500//22001166;;  

��  PPoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ddii  oorrddiinnee  ggeenneerraallee,,  ddii  ccaappaacciittàà  eeccoonnoommiiccaa––ffiinnaannzziiaarriiaa  ee  ddii  ccaappaacciittàà  

tteeccnniiccaa  pprreevviissttii  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  iinn  mmaatteerriiaa;;  

��  IIssccrriizziioonnee  aallllaa  CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo;;    
��  MMooddaalliittàà  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ddii  iinntteerreessssee::  ii  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii,,  iinn  

ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  ppoossssoonnoo  pprreesseennttaarree  llaa  ddoommaannddaa,,  uuttiilliizzzzaannddoo  iill  mmooddeelllloo  

aalllleeggaattoo  aall  pprreesseennttee  aavvvviissoo,,  ssccaarriiccaabbiillee  ddaall  ssiittoo  iinntteerrnneett::  wwwwww..ssaallttoocciiccoollaannoo..iitt,,    cchhee  ddoovvrràà  

ppeerrvveenniirree  aall  pprroottooccoolllloo  ddeellllaa  CCoommuunniittàà  MMoonnttaannaa  SSaallttoo  CCiiccoollaannoo,,  eennttrroo  llee  oorree  1133::0000  ddeell  

0055..0077..22001188,,    aa  mmeezzzzoo  ::  

••  PPoossttaa  cceerrttiiffiiccaattaa::  ssaallttoocciiccoollaannoo@@ppeecc..iitt    

  

NNoonn  ssaarraannnnoo  pprreessee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  llee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ddii  iinntteerreessssee  ppeerrvveennuuttee  oollttrree  iill  

tteerrmmiinnee  pprreessccrriittttoo  ee    nnoonn  ssoottttoossccrriittttee  ddaall  lleeggaallee  rraapppprreesseennttaannttee;;  

  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  PPrroocceeddiimmeennttoo::  ((DD..ssssaa  SSiillvviiaa  RRIIDDOOLLFFII))  ––  rreeccaappiittii::  tteell..  00774466..555588119911  ––  ee--mmaaiill  ::  

iinnffoo@@ssaallttoocciiccoollaannoo..iitt  

  

  

  

              IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo    

                        DDootttt..ssssaa  SSiillvviiaa  RRiiddoollffii  


