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PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  DDII  LLEEGGAALLIITTAA’’  

((ppeerr  aappppaallttii,,  aavvvviissii  ppuubbbblliiccii  ddii  sseelleezziioonnee,,  pprroocceedduurree  iinn  eeccoonnoommiiaa,,  eettcc..))  

  

QQuueessttoo  ddooccuummeennttoo,,  ddeevvee  eesssseerree  ccoonnsseerrvvaattoo  ttrraa  ggllii  oorriiggiinnaallii  aaggllii  aattttii  ddeellllaa  pprroocceedduurraa,,  ddeevvee  eesssseerree  oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  

ssoottttoossccrriittttoo  ee  pprreesseennttaattoo  iinnssiieemmee  aallll’’ooffffeerrttaa  ddaa  cciiaassccuunn  ppaarrtteecciippaannttee  aallllaa  ggaarraa  iinn  ooggggeettttoo..    

LLaa  mmaannccaattaa  ccoonnsseeggnnaa  ddii  qquueessttoo  ddooccuummeennttoo  ddeebbiittaammeennttee  ssoottttoossccrriittttoo  ddaall  ttiittoollaarree  oo  rraapppprreesseennttaannttee  lleeggaallee  ddeellllaa  DDiittttaa  

ccoonnccoorrrreennttee  ccoommppoorrtteerràà  ll’’eesscclluussiioonnee  ddaallllee  ggaarree..  

  

QQuueessttoo  ddooccuummeennttoo  ccoossttiittuuiissccee  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeellllaa    ggaarraa  ee  ddii  qquuaallssiiaassii  ccoonnttrraattttoo  aasssseeggnnaattoo  ddaallllaa  SSoocc..  VVaallnneerriinnaa  

SSeerrvviizzii  SS..CC..pp..AA  

--------------------------------------  

QQuueessttoo  ppaattttoo  dd’’iinntteeggrriittàà  ssttaabbiilliissccee  llaa  rreecciipprrooccaa,,  ffoorrmmaallee  oobbbblliiggaazziioonnee  ddeellllaa    SSoocc..  VVaallnneerriinnaa  SSeerrvviizzii  SS..CC..pp..AA    ee  ddeeii  

ppaarrtteecciippaannttii  aallllaa  ggaarraa  iinn  ooggggeettttoo  ddii  ccoonnffoorrmmaarree  ii  pprroopprrii  ccoommppoorrttaammeennttii  aaii  pprriinncciippii  ddii  lleeaallttàà,,  ttrraassppaarreennzzaa  ee  ccoorrrreetttteezzzzaa  

nnoonncchhéé  ll’’eesspprreessssoo  iimmppeeggnnoo  aannttii--ccoorrrruuzziioonnee  ddii  nnoonn  ooffffrriirree,,  aacccceettttaarree  oo  rriicchhiieeddeerree  ssoommmmee  ddii  ddeennaarroo  oo  qquuaallssiiaassii  aallttrraa  

rriiccoommppeennssaa,,  vvaannttaaggggiioo  oo  bbeenneeffiicciioo,,  ssiiaa  ddiirreettttaammeennttee  cchhee  iinnddiirreettttaammeennttee  ttrraammiittee  iinntteerrmmeeddiiaarrii,,  aall  ffiinnee  ddeellll’’aasssseeggnnaazziioonnee  

ddeell  ccoonnttrraattttoo  ee//oo  aall  ffiinnee  ddii  ddiissttoorrcceerrnnee  llaa  rreellaattiivvaa  ccoorrrreettttaa  eesseeccuuzziioonnee..  

IIll  ppeerrssoonnaallee,,  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  eedd  ii  ccoonnssuulleennttii  ddeellllaa  SSoocc..  VVaallnneerriinnaa  SSeerrvviizzii  SS..CC..pp..AA  iimmppiieeggaattii  aadd  ooggnnii  lliivveelllloo  

nneellll’’eesspplleettaammeennttoo  ddii  qquueessttaa  ggaarraa  ee  nneell  ccoonnttrroolllloo  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeell  rreellaattiivvoo  ccoonnttrraattttoo  aasssseeggnnaattoo,,  ssoonnoo  ccoonnssaappeevvoollii  ddeell  

pprreesseennttee  PPaattttoo  dd’’IInntteeggrriittàà,,  iill  ccuuii  ssppiirriittoo  ccoonnddiivviiddoonnoo  ppiieennaammeennttee,,  nnoonncchhéé  ddeellllee  ssaannzziioonnii  pprreevviissttee  aa  lloorroo  ccaarriiccoo  iinn  ccaassoo  ddii  

mmaannccaattoo  rriissppeettttoo  ddii  eessssoo  PPaattttoo..  

LLaa  SSoocc..  VVaallnneerriinnaa  SSeerrvviizzii  SS..CC..pp..AA  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  rreennddeerree  ppuubbbblliiccii  ii  ddaattii  ppiiùù  rriilleevvaannttii  rriigguuaarrddaannttii  llaa  ggaarraa;;  

LLaa  DDiittttaa  ddeevvee  iimmppeeggnnaarrssii  aa  sseeggnnaallaarree  aallllaa  SSoocc..  VVaallnneerriinnaa  SSeerrvviizzii  SS..CC..pp..AA  qquuaallssiiaassii  tteennttaattiivvoo  ddii  ttuurrbbaattiivvaa,,  iirrrreeggoollaarriittàà  oo  

ddiissttoorrssiioonnee  nneellllee  ffaassii  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  ggaarraa  ee//oo  dduurraannttee  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  ccoonnttrraattttii,,  ddaa  ppaarrttee  ddii  ooggnnii  iinntteerreessssaattoo  oo  

aaddddeettttoo  oo  ddii  cchhiiuunnqquuee  ppoossssaa  iinnfflluueennzzaarree  llee  ddeecciissiioonnii  rreellaattiivvee  aallllaa  ggaarraa  iinn  ooggggeettttoo..  

LLaa  DDiittttaa  ddeevvee  ddiicchhiiaarraarree  ddii  nnoonn  ttrroovvaarrssii  iinn  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ccoonnttrroolllloo  oo  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  ((ffoorrmmaallee  ee//oo  

ssoossttaannzziiaallee))  ccoonn  aallttrrii  ccoonnccoorrrreennttii  ee  cchhee  nnoonn  ssii  èè  aaccccoorrddaattaa  ee  nnoonn  ssii  aaccccoorrddeerràà  ccoonn  aallttrrii  ppaarrtteecciippaannttii  aallllaa  ggaarraa..  

LLaa  DDiittttaa  ddeevvee  iimmppeeggnnaarrssii  aa  rreennddeerree  nnoottii,,  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddeellllaa    SSoocc..  VVaallnneerriinnaa  SSeerrvviizzii  SS..CC..pp..AA,,  ttuuttttii  ii  ppaaggaammeennttii  eesseegguuiittii  ee  

rriigguuaarrddaannttii  iill  ccoonnttrraattttoo  eevveennttuuaallmmeennttee  aasssseeggnnaattoollee  aa  sseegguuiittoo  ddeellllaa  ggaarraa  iinn  ooggggeettttoo  iinncclluussii  qquueellllii  eesseegguuiittii  aa  ffaavvoorree  ddii  

iinntteerrmmeeddiiaarrii  ee  ccoonnssuulleennttii..  LLaa  rreemmuunneerraazziioonnee  ddii  qquueessttii  uullttiimmii  nnoonn  ddeevvee  ssuuppeerraarree  iill  ““ccoonnggrruuoo  aammmmoonnttaarree  ddoovvuuttoo  ppeerr  

sseerrvviizzii  lleeggiittttiimmii””..  

LLaa  DDiittttaa  ddeevvee  pprreennddeerree  nnoottaa  ee  aacccceettttaarree  cchhee  nneell  ccaassoo  ddii  mmaannccaattoo  rriissppeettttoo  ddeeggllii  iimmppeeggnnii  aassssuunnttii  ccoonn  qquueessttoo  PPaattttoo  ddii  

IInntteeggrriittàà  ccoommuunnqquuee  aacccceerrttaattoo  ddaallllaa  SSoocciieettàà  VVaallnneerriinnaa  SSeerrvviizzii  SS..CC..pp..AA..,,  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  aapppplliiccaattee  llee  sseegguueennttii  ssaannzziioonnii::  

  rriissoolluuzziioonnee,,  eexx  aarrtt..  11445566  cc..cc..  pprreevviioo  iinnsseerriimmeennttoo  ddii  aappppoossiittaa  ccllaauussoollaa  rriissoolluuttiivvaa  eesspprreessssaa  nneell  ccoonnttrraattttoo  oo  ppeerrddiittaa  ddeell  

ccoonnttrraattttoo;;  

  eessccuussssiioonnee  ddeellllaa  ccaauuzziioonnee  ddii  vvaalliiddiittàà  ddeellll’’ooffffeerrttaa;;  

  eessccuussssiioonnee  ddeellllaa  ccaauuzziioonnee  ddii  bbuuoonnaa  eesseeccuuzziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo;;  

  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerr  ddaannnnoo  aarrrreeccaattoo  aallllaa    SSoocc..  VVaallnneerriinnaa  SSeerrvviizzii  SS..CC..pp..AA  nneellllaa  mmiissuurraa  ddeellll’’88%%  ddeell  vvaalloorree  ddeell  ccoonnttrraattttoo,,  

iimmpprreeggiiuuddiiccaattaa  llaa  pprroovvaa  ddeellll’’eessiisstteennzzaa  ddii  uunn  ddaannnnoo  mmaaggggiioorree;;  

  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerr  ddaannnnoo  aarrrreeccaattoo  aaggllii  aallttrrii  ccoonnccoorrrreennttii  ddeellllaa  ggaarraa  nneellllaa  mmiissuurraa  ddeellll’’11%%  ddeell  vvaalloorree  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ppeerr  

ooggnnii  ppaarrtteecciippaannttee,,  sseemmpprree  iimmpprreeggiiuuddiiccaattaa  llaa  pprroovvaa  pprreeddeettttaa;;  

  eesscclluussiioonnee  ddeell  ccoonnccoorrrreennttee  ddaallllee  ggaarree  iinnddeettttee  ddaallllaa    SSoocc..  VVaallnneerriinnaa  SSeerrvviizzii  SS..CC..pp..AA    ppeerr  55  aannnnii..  

IIll  pprreesseennttee  PPaattttoo  ddii  IInntteeggrriittàà  ee  llee  rreellaattiivvee  ssaannzziioonnii  aapppplliiccaabbiillii  rreesstteerraannnnoo  iinn  vviiggoorree  ssiinnoo  aallllaa  ccoommpplleettaa  eesseeccuuzziioonnee  ddeell  

ccoonnttrraattttoo  aasssseeggnnaattoo  aa  sseegguuiittoo  ddeellllaa  ggaarraa..  

OOggnnii  ccoonnttrroovveerrssiiaa  rreellaattiivvaa  aallll’’iinntteerrpprreettaazziioonnee,,  eedd  eesseeccuuzziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  ppaattttoo  dd’’iinntteeggrriittàà  ffrraa  SSoocc..  VVaallnneerriinnaa  SSeerrvviizzii  

SS..CC..pp..AA  ee  ii  ccoonnccoorrrreennttii  ee  ttrraa  ggllii  sstteessssii  ccoonnccoorrrreennttii  ssaarràà  rriissoollttaa  ddaallll’’AAuuttoorriittàà  GGiiuuddiizziiaarriiaa  ccoommppeetteennttee..  

  

DDaattaa,,  …………//…………//220011…………  

LL’’AAmmmm..rree  UUnniiccoo  SSoocc..  VVaallnneerriinnaa  SSeerrvviizzii  SS..CC..pp..AA  

  
  ttiimmbbrroo  ddeellllaa  ddiittttaa  ee  

ffiirrmmaa  ddeell  rraapppprreesseennttaannttee  lleeggaallee  
______________________________________________________________  



ff..ttoo  ______________________________________________________  

  
   
 


