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Τηισ προποσαλ σολιχιτατιον δοχυmεντ ισ πρεπαρεδ ιν α Μιχροσοφτ Wορδ φορmατ (Ρεϖ 8/22/2017).  Ανψ 
αλτερατιονσ το τηισ δοχυmεντ mαδε βψ τηε ςενδορ mαψ βε γρουνδσ φορ ρεϕεχτιον οφ προποσαλ, 

χανχελλατιον οφ ανψ συβσεθυεντ αωαρδ, ορ ανψ οτηερ λεγαλ ρεmεδιεσ αϖαιλαβλε το τηε Χολλιερ Χουντψ 
Γοϖερνmεντ. 
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ΙΝςΙΤΑΤΙΟΝ ΤΟ ΒΙD − ΧΟΥΝΤΨ ΒΙD ΝΟ. 20−7770 

 
Σουτη Χουντηψ Wατερ Ρεχλαmατιον Φαχιλιτψ (ΣΧWΡΦ) Μοδιφιχατιονσ το Χλαριφιερ #2  

 
Σεαλεδ βιδσ φορ τηε χονστρυχτιον οφ ΣΧWΡΦ Μοδιφιχατιονσ το Χλαριφιερ #2  ωιλλ βε ρεχειϖεδ ελεχτρονιχαλλψ υντιλ 3:00 Π.Μ. ΛΟΧΑΛ 

ΤΙΜΕ, ον τηε 9τη δαψ οφ ϑυνε 2020 ον τηε Χουντψ�σ ον−λινε βιδδινγ σψστεm:  ηττπσ://ωωω.βιδσψνχ.χοm/βιδσψνχ−χασ/.  Αλλ βιδσ 
ωιλλ βε πυβλιχλψ οπενεδ ανδ ρεαδ αλουδ.  Ανψ βιδσ ρεχειϖεδ αφτερ τηε τιmε ανδ δατε σπεχιφιεδ ωιλλ νοτ βε αχχεπτεδ ανδ σηαλλ βε 
ρετυρνεδ υνοπενεδ το τηε Βιδδερ.  Τηε αντιχιπατεδ προϕεχτ βυδγετ ισ: ∃1,900,000. 
 
Α νον−mανδατορψ πρε−βιδ χονφερενχε σηαλλ βε ηελδ ϖια ςιρτυαλ Πρε−βιδ Μεετινγ ατ Προχυρεmεντ Χονφερενχε Βριδγε 239−252−

7205, αχχεσσ χοδε 212121, ατ 10:00 α.m. ΛΟΧΑΛ ΤΙΜΕ ον τηε 21στ δαψ οφ Μαψ, 2020, ατ ωηιχη τιmε αλλ προσπεχτιϖε Βιδδερσ mαψ 
ηαϖε θυεστιονσ ανσωερεδ ρεγαρδινγ τηε Βιδδινγ Dοχυmεντσ φορ τηισ Προϕεχτ.  αχχεσσ χοδε 212121. Α νον−mανδατορψ σιτε ϖισιτ ωιλλ 
φολλοω ιmmεδιατελψ αφτερ τηε πρε−βιδ mεετινγ ατ τηε προϕεχτ σιτε, Σουτη Χουντψ Wατερ Ρεχλαmατιον Φαχιλιτψ, 5600 Wαρρεν Στ, Ναπλεσ 
ΦΛ 34113. Σοχιαλ Dιστανχινγ πραχτιχεσ ρελατιϖε το τηε ΧΟςΙD−19 πανδεmιχ ωιλλ βε ιmποσεδ δυρινγ τηε σιτε ϖισιτ 
 

Βιδσ σηαλλ βε ρεχειϖεδ ον λινε βψ τηε Βιδ Dατε οφ ϑυνε 9, 2020.  Νο βιδ σηαλλ βε χονσιδερεδ υνλεσσ ιτ ισ mαδε ον υναλτερεδ Βιδ φορmσ 
ωηιχη αρε ινχλυδεδ ιν τηε Βιδδινγ Dοχυmεντσ.  Ονε χοντραχτ ωιλλ βε αωαρδεδ φορ αλλ Wορκ. Βιδδινγ Dοχυmεντσ mαψ βε εξαmινεδ 
ον τηε Χολλιερ Χουντψ Προχυρεmεντ Σερϖιχεσ Dιϖισιον Ονλινε Βιδδινγ Σψστεm ωεβσιτε:  ηττπσ://ωωω.βιδσψνχ.χοm/βιδσψνχ−χασ/.  
Χοπιεσ οφ τηε Βιδδινγ Dοχυmεντσ mαψ βε οβταινεδ ονλψ φροm τηε δενοτεδ ωεβσιτε.  Βιδδινγ Dοχυmεντσ οβταινεδ φροm σουρχεσ 
οτηερ τηαν τηε Χολλιερ Χουντψ Προχυρεmεντ Σερϖιχεσ Dιϖισιον ωεβσιτε mαψ νοτ βε αχχυρατε ορ χυρρεντ. 
 
Εαχη βιδ σηαλλ βε αχχοmπανιεδ βψ α χερτιφιεδ ορ χασηιερ�σ χηεχκ ορ α Βιδ Βονδ ιν αν αmουντ νοτ λεσσ τηαν φιϖε περχεντ (5%) οφ τηε 
τοταλ Βιδ το βε ρεταινεδ ασ λιθυιδατεδ δαmαγεσ ιν τηε εϖεντ τηε Συχχεσσφυλ Βιδδερ φαιλσ το εξεχυτε τηε Αγρεεmεντ ανδ φιλε τηε ρεθυιρεδ 
βονδσ ανδ ινσυρανχε ωιτηιν τεν (10) χαλενδαρ δαψσ αφτερ τηε ρεχειπτ οφ τηε Νοτιχε οφ Αωαρδ.  Τηε Συχχεσσφυλ Βιδδερ αχκνοωλεδγεσ 
ανδ αγρεεσ τηατ ιτ σηαλλ εξεχυτε τηε Αγρεεmεντ ιν τηε φορm ατταχηεδ ηερετο ανδ ινχορπορατεδ ηερειν. 
 
Τηε Συχχεσσφυλ Βιδδερ σηαλλ βε ρεθυιρεδ το φυρνιση τηε νεχεσσαρψ Παψmεντ ανδ Περφορmανχε Βονδσ, ασ πρεσχριβεδ ιν τηε Γενεραλ 
Χονδιτιονσ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ.  Αλλ Βιδ Βονδσ, Παψmεντ ανδ Περφορmανχε Βονδσ, Ινσυρανχε Χοντραχτσ ανδ Χερτιφιχατεσ οφ 
Ινσυρανχε σηαλλ βε ειτηερ εξεχυτεδ βψ ορ χουντερσιγνεδ βψ α λιχενσεδ ρεσιδεντ αγεντ οφ τηε συρετψ ορ ινσυρανχε χοmπανψ ηαϖινγ ιτσ 
πλαχε οφ βυσινεσσ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα.  Φυρτηερ, τηε σαιδ συρετψ ορ ινσυρανχε χοmπανψ σηαλλ βε δυλψ λιχενσεδ ανδ θυαλιφιεδ το δο 
βυσινεσσ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα.  Αττορνεψσ−ιν−φαχτ τηατ σιγν Βιδ Βονδσ ορ Παψmεντ ανδ Περφορmανχε Βονδσ mυστ φιλε ωιτη εαχη 
βονδ α χερτιφιεδ ανδ εφφεχτιϖε δατεδ χοπψ οφ τηειρ Ποωερ οφ Αττορνεψ. 
 
Ιν ορδερ το περφορm πυβλιχ ωορκ, τηε Συχχεσσφυλ Βιδδερ σηαλλ, ασ αππλιχαβλε, ηολδ ορ οβταιν συχη χοντραχτορ∋σ ανδ βυσινεσσ λιχενσεσ, 
χερτιφιχατιονσ ανδ ρεγιστρατιονσ ασ ρεθυιρεδ βψ Στατε στατυτεσ ανδ Χουντψ ορδινανχεσ.  Βεφορε α χοντραχτ ωιλλ βε αωαρδεδ φορ τηε Wορκ 
χοντεmπλατεδ ηερειν, τηε Οωνερ σηαλλ χονδυχτ συχη ινϖεστιγατιονσ ασ ιτ δεεmσ νεχεσσαρψ το δετερmινε τηε περφορmανχε ρεχορδ ανδ 
αβιλιτψ οφ τηε αππαρεντ λοω Βιδδερ το περφορm τηε σιζε ανδ τψπε οφ ωορκ σπεχιφιεδ ιν τηε Βιδδινγ Dοχυmεντσ.  Υπον ρεθυεστ, τηε 
Βιδδερ σηαλλ συβmιτ συχη ινφορmατιον ασ δεεmεδ νεχεσσαρψ βψ τηε Οωνερ το εϖαλυατε τηε Βιδδερ∋σ θυαλιφιχατιονσ. 
 
Τηε Συχχεσσφυλ Βιδδερ σηαλλ βε ρεθυιρεδ το φιναλλψ χοmπλετε αλλ Wορκ ωιτηιν Φουρ Ηυνδρεδ Τωεντψ (420) χαλενδαρ δαψσ φροm ανδ 
αφτερ τηε Χοmmενχεmεντ Dατε σπεχιφιεδ ιν τηε Νοτιχε το Προχεεδ.  Τηε φιναλ χοmπλετιον δαψσ ινχλυδεσ συβσταντιαλ χοmπλετιον δαψσ 
οφ Τηρεε Ηυνδρεδ Τηιρτψ (330) χαλενδαρ δαψσ, ωιτη αν αδδιτιοναλ Νινετψ (90) χαλενδαρ δαψσ το φιναλ χοmπλετιον.  Σηουλδ Χοντραχτορ 
φαιλ το αχηιεϖε Συβσταντιαλ Χοmπλετιον ωιτηιν τηε νυmβερ οφ χαλενδαρ δαψσ εσταβλισηεδ ηερειν, Οωνερ σηαλλ βε εντιτλεδ το ασσεσσ, ασ 
λιθυιδατεδ δαmαγεσ, βυτ νοτ ασ α πεναλτψ, Ονε Τηουρσανδ Σιξ Ηυνδρεδ Σιξτψ Φιϖε Dολλαρσ (∃1,665) φορ εαχη χαλενδαρ δαψ 
τηερεαφτερ υντιλ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον ισ αχηιεϖεδ.  Υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιεδ, ωορκ ωιλλ βε λιmιτεδ το τηε ηουρσ οφ 7:00 αm α.m. 
το 7:00 πm π.m., Μονδαψ τηρουγη Φριδαψ.  Τηε Οωνερ ρεσερϖεσ τηε ριγητ το ρεϕεχτ αλλ Βιδσ ορ ανψ Βιδ νοτ χονφορmινγ το τηε ιντεντ 
ανδ πυρποσε οφ τηε Βιδδινγ Dοχυmεντσ, ανδ το ποστπονε τηε αωαρδ οφ τηε χοντραχτ φορ α περιοδ οφ τιmε ωηιχη, ηοωεϖερ, σηαλλ νοτ 
εξτενδ βεψονδ ονε ηυνδρεδ τωεντψ (120) δαψσ φροm τηε βιδ οπενινγ δατε ωιτηουτ τηε χονσεντ οφ τηε Συχχεσσφυλ Βιδδερ. 
 

ΒΟΑΡD ΟΦ ΧΟΥΝΤΨ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝΕΡΣ, ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ, ΦΛΟΡΙDΑ 
 

ΒΨ: /σ/  Σανδρα Ηερρερα    

https://www.bidsync.com/bidsync-cas/
https://www.bidsync.com/bidsync-cas/
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            Dιρεχτορ, Προχυρεmεντ Σερϖιχεσ Dιϖισιον 

ΦΟΡΜ 1 − ΒΙD ΡΕΣΠΟΝΣΕ ΦΟΡΜ 

 

ΒΟΑΡD ΟΦ ΧΟΥΝΤΨ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝΕΡΣ 

ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ, ΦΛΟΡΙDΑ 

ΣΧWΡΦ Μοδιφιχατιονσ το Χλαριφιερ #2  

ΒΙD ΝΟ. 20−7770 

Φυλλ Ναmε οφ Βιδδερ           

Μαιν Βυσινεσσ Αδδρεσσ              

Πλαχε οφ Βυσινεσσ            

Τελεπηονε Νο.      Φαξ Νο.       

Στατε Χοντραχτορ∋σ Λιχενσε #          

Στατε οφ Φλοριδα Χερτιφιχατε οφ Αυτηοριτψ Dοχυmεντ Νυmβερ       

Φεδεραλ Ταξ Ιδεντιφιχατιον Νυmβερ          

DΥΝΣ #         ΧΧΡ#     Χαγε Χοδε     

Το:  ΒΟΑΡD ΟΦ ΧΟΥΝΤΨ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝΕΡΣ ΟΦ ΧΟΛΛΙΕΡ ΧΟΥΝΤΨ, ΦΛΟΡΙDΑ 
 (ηερειναφτερ χαλλεδ τηε Οωνερ) 

Τηε υνδερσιγνεδ, ασ Βιδδερ δεχλαρεσ τηατ τηε ονλψ περσον ορ παρτιεσ ιντερεστεδ ιν τηισ Βιδ ασ πρινχιπαλσ αρε τηοσε ναmεδ 
ηερειν, τηατ τηισ Βιδ ισ συβmιττεδ ωιτηουτ χολλυσιον ωιτη ανψ οτηερ περσον, φιρm ορ χορπορατιον; τηατ ιτ ηασ χαρεφυλλψ 
εξαmινεδ τηε λοχατιον οφ τηε προποσεδ Wορκ, τηε προποσεδ φορm οφ Αγρεεmεντ ανδ αλλ οτηερ Χοντραχτ Dοχυmεντσ ανδ 
Βονδσ, ανδ τηε Χοντραχτ Dραωινγσ ανδ Σπεχιφιχατιονσ. 

Βιδδερ προποσεσ, ανδ αγρεεσ ιφ τηισ Βιδ ισ αχχεπτεδ, Βιδδερ ωιλλ εξεχυτε τηε Αγρεεmεντ ινχλυδεδ ιν τηε Βιδδινγ 
Dοχυmεντσ, το προϖιδε αλλ νεχεσσαρψ mαχηινερψ, τοολσ, αππαρατυσ ανδ οτηερ mεανσ οφ χονστρυχτιον, ινχλυδινγ υτιλιτψ 
ανδ τρανσπορτατιον σερϖιχεσ νεχεσσαρψ το δο αλλ τηε Wορκ, ανδ φυρνιση αλλ τηε mατεριαλσ ανδ εθυιπmεντ σπεχιφιεδ ορ 
ρεφερρεδ το ιν τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ ιν τηε mαννερ ανδ τιmε ηερειν πρεσχριβεδ ανδ αχχορδινγ το τηε ρεθυιρεmεντσ οφ 
τηε Οωνερ ασ τηερειν σετ φορτη, φυρνιση τηε Χοντραχτορ∋σ Βονδσ ανδ Ινσυρανχε σπεχιφιεδ ιν τηε Γενεραλ Χονδιτιονσ οφ 
τηε Χοντραχτ, ανδ το δο αλλ οτηερ τηινγσ ρεθυιρεδ οφ τηε Χοντραχτορ βψ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, ανδ τηατ ιτ ωιλλ τακε φυλλ 
παψmεντ τηε συmσ σετ φορτη ιν τηε φολλοωινγ Βιδ Σχηεδυλε: 

Υνιτ πριχεσ σηαλλ βε προϖιδεδ ιν νο mορε τηαν τωο δεχιmαλ ποιντσ, ανδ ιν τηε χασε ωηερε φυρτηερ δεχιmαλ ποιντσ 

αρε ιναδϖερτεντλψ προϖιδεδ, ρουνδινγ το τωο δεχιmαλ ποιντσ ωιλλ βε χονδυχτεδ βψ Προχυρεmεντ Σερϖιχεσ Dιϖισιον 

σταφφ. 

 

Υπον νοτιφιχατιον τηατ ιτσ Βιδ ηασ βεεν αωαρδεδ, τηε Συχχεσσφυλ Βιδδερ ωιλλ εξεχυτε τηε Αγρεεmεντ φορm ατταχηεδ το 
τηε Βιδδινγ Dοχυmεντσ ωιτηιν τεν (10) χαλενδαρ δαψσ ανδ δελιϖερ τηε Συρετψ Βονδ ορ Βονδσ ανδ Ινσυρανχε Χερτιφιχατεσ 
ασ ρεθυιρεδ βψ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ. Τηε βιδ σεχυριτψ ατταχηεδ ισ το βεχοmε τηε προπερτψ οφ τηε Οωνερ ιν τηε εϖεντ 
τηε Αγρεεmεντ, Ινσυρανχε Χερτιφιχατεσ ανδ Βονδσ αρε νοτ εξεχυτεδ ανδ δελιϖερεδ το Οωνερ ωιτηιν τηε τιmε αβοϖε σετ 
φορτη, ασ λιθυιδατεδ δαmαγεσ, φορ τηε δελαψ ανδ αδδιτιοναλ εξπενσε το τηε Οωνερ, ιτ βεινγ ρεχογνιζεδ τηατ, σινχε τιmε 
ισ οφ τηε εσσενχε, Οωνερ ωιλλ συφφερ φινανχιαλ λοσσ ιφ τηε Συχχεσσφυλ Βιδδερ φαιλσ το εξεχυτε ανδ δελιϖερ το Οωνερ τηε 
ρεθυιρεδ Αγρεεmεντ, Ινσυρανχε Χερτιφιχατεσ ανδ Βονδσ ωιτηιν τηε ρεθυιρεδ τιmε περιοδ.  Ιν τηε εϖεντ οφ συχη φαιλυρε, 
τηε τοταλ αmουντ οφ Οωνερ�σ δαmαγεσ, ωιλλ βε διφφιχυλτ, ιφ νοτ ιmποσσιβλε, το δεφινιτελψ ασχερταιν ανδ θυαντιφψ.  Ιτ ισ 
ηερεβψ αγρεεδ τηατ ιτ ισ αππροπριατε ανδ φαιρ τηατ Οωνερ ρεχειϖε λιθυιδατεδ δαmαγεσ φροm τηε Συχχεσσφυλ Βιδδερ ιν τηε 
εϖεντ ιτ φαιλσ το εξεχυτε ανδ δελιϖερ τηε Αγρεεmεντ, Ινσυρανχε Χερτιφιχατεσ, ανδ Βονδσ ασ ρεθυιρεδ ηερευνδερ. Τηε 
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Συχχεσσφυλ Βιδδερ ηερεβψ εξπρεσσλψ ωαιϖεσ ανδ ρελινθυισηεσ ανψ ριγητ ωηιχη ιτ mαψ ηαϖε το σεεκ το χηαραχτεριζε τηε 
αβοϖε νοτεδ λιθυιδατεδ δαmαγεσ ασ α πεναλτψ, ωηιχη τηε παρτιεσ αγρεε ρεπρεσεντσ α φαιρ ανδ ρεασοναβλε εστιmατε οφ 
Οωνερ�σ αχτυαλ δαmαγεσ ατ τηε τιmε οφ βιδδινγ ιφ τηε Συχχεσσφυλ Βιδδερ φαιλσ το εξεχυτε ανδ δελιϖερ τηε Αγρεεmεντ, 
Ινσυρανχε Χερτιφιχατεσ, ανδ Βονδσ ιν α τιmελψ mαννερ. 
 
Υπον ρεχειπτ οφ τηε σιγνεδ ανδ αππροϖεδ αγρεεmεντ ανδ Πυρχηασε Ορδερ, τηε υνδερσιγνεδ προποσεσ το χοmmενχε ωορκ 
ατ τηε σιτε ωιτηιν φιϖε (5) χαλενδαρ δαψσ φροm τηε χοmmενχεmεντ δατε στιπυλατεδ ιν τηε ωριττεν Νοτιχε το Προχεεδ υνλεσσ 
τηε Προϕεχτ Μαναγερ, ιν ωριτινγ, συβσεθυεντλψ νοτιφιεσ τηε Χοντραχτορ οφ α mοδιφιεδ (λατερ) χοmmενχεmεντ δατε. Τηε 
υνδερσιγνεδ φυρτηερ αγρεεσ το συβσταντιαλλψ χοmπλετε αλλ ωορκ χοϖερεδ βψ τηισ Βιδ ωιτηιν Τηρεε Ηυνδρεδ Τηιρτψ 

(330) χονσεχυτιϖε χαλενδαρ δαψσ, χοmπυτεδ βψ εξχλυδινγ τηε χοmmενχεmεντ δατε ανδ ινχλυδινγ τηε λαστ δαψ οφ συχη 
περιοδ, ανδ το βε φυλλψ χοmπλετεδ το τηε ποιντ οφ φιναλ αχχεπτανχε βψ τηε Οωνερ ωιτηιν νινετψ (90) χονσεχυτιϖε χαλενδαρ 
δαψσ αφτερ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον, χοmπυτεδ βψ εξχλυδινγ χοmmενχεmεντ δατε ανδ ινχλυδινγ τηε λαστ δαψ οφ συχη 
περιοδ. 
 

 
 
 
Αχχεπτανχε ανδ αχκνοωλεδγεδ βψ αν Αυτηοριζε Αγεντ 
 
 
 
 
Σιγνατυρε:______________________________________ 
 
Τιτλε:___________________________________________ 
 
 
Dατε:____________________________ 

  



Χονστρυχτιον Σολιχιτατιον Dοχ ρεϖ 02−21−20 

 

ΦΟΡΜ 2 − ΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡ�Σ ΚΕΨ ΠΕΡΣΟΝΝΕΛ ΑΣΣΙΓΝΕD ΤΟ ΤΗΕ ΠΡΟϑΕΧΤ 

 

ΣΧWΡΦ Μοδιφιχατιονσ το Χλαριφιερ #2  

Βιδ Νο. 20−7770 

Ναmε       Περσοννελ Χατεγορψ 
 
 
            Χονστρυχτιον Συπεριντενδεντ 
 
            Προϕεχτ Μαναγερ 
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ΦΟΡΜ 3 − ΜΑΤΕΡΙΑΛ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡΣ 

 

ΤΗΙΣ ΦΟΡΜ ΜΥΣΤ ΒΕ ΧΟΜΠΛΕΤΕD ΟΡ ΒΙD ΣΗΑΛΛ ΒΕ DΕΕΜΕD ΝΟΝ−ΡΕΣΠΟΝΣΙςΕ 

Αλλ Βιδδερσ σηαλλ χονφιρm βψ σιγνατυρε τηατ τηεψ ωιλλ προϖιδε τηε mανυφαχτυρερσ ανδ mατεριαλσ ουτλινεδ ιν τηισ Βιδ 
σπεχιφιχατιονσ, ινχλυδινγ χοmπλιανχε ωιτη Φλοριδα Στατυτε 255.20 το προϖιδε λυmβερ, τιmβερ ανδ οτηερ φορεστ προδυχτσ 
προδυχεδ ανδ mανυφαχτυρεδ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα ασ λονγ ασ τηε πριχε, φιτνεσσ ανδ θυαλιτψ αρε εθυαλ.  Εξχεπτιονσ (ωηεν 
εθυαλσ αρε αχχεπταβλε) mαψ βε ρεθυεστεδ βψ χοmπλετινγ τηε Ματεριαλ Μανυφαχτυρερ Εξχεπτιον Λιστ βελοω.  Ιφ αν 
εξχεπτιον φορ α mανυφαχτυρερ ανδ/ορ mατεριαλ ισ προποσεδ ανδ λιστεδ βελοω ανδ ισ νοτ αππροϖεδ βψ Ενγινεερ/Προϕεχτ 
Μαναγερ, Βιδδερ σηαλλ φυρνιση τηε mανυφαχτυρερ ναmεδ ιν τηε σπεχιφιχατιον. Αχχεπτανχε οφ τηισ φορm δοεσ νοτ χονστιτυτε 
αχχεπτανχε οφ mατεριαλ προποσεδ ον τηισ λιστ. 

Χοmπλετε ανδ σιγν σεχτιον Α ΟΡ Β. 

Σεχτιον Α (Αχχεπτανχε οφ αλλ mανυφαχτυρεσ ανδ mατεριαλσ ιν Βιδ σπεχιφιχατιονσ)  

Ον βεηαλφ οφ mψ φιρm, Ι χονφιρm τηατ ωε ωιλλ υσε αλλ mανυφαχτυρερσ ανδ mατεριαλσ ασ σπεχιφιχαλλψ ουτλινεδ ιν 
τηε Βιδ σπεχιφιχατιονσ.  

Χοmπανψ: _____________________________________________________________ 

Σιγνατυρε: ___________________________________________ Dατε: _________ 

 

Σεχτιον Β (Εξχεπτιον ρεθυεστεδ το Βιδ σπεχιφιχατιονσ mανυφαχτυρερσ ανδ mατεριαλσ) 

 ΕΞΧΕΠΤΙΟΝ ΜΑΤΕΡΙΑΛ  ΕΞΧΕΠΤΙΟΝ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΡ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
Πλεασε ινσερτ αδδιτιοναλ παγεσ ασ νεχεσσαρψ. 
 

Χοmπανψ: __________________________________________________−_________________ 

Σιγνατυρε:______________________________________________________ Dατε ________ 
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ΦΟΡΜ 4 − ΛΙΣΤ ΟΦ ΜΑϑΟΡ ΣΥΒΧΟΝΤΡΑΧΤΟΡΣ 

 

ΤΗΙΣ ΛΙΣΤ ΜΥΣΤ ΒΕ ΧΟΜΠΛΕΤΕD ΟΡ ΒΙD ΜΑΨ ΒΕ DΕΕΜΕD ΝΟΝ−ΡΕΣΠΟΝΣΙςΕ 

Τηε υνδερσιγνεδ στατεσ τηατ τηε φολλοωινγ ισ α λιστ οφ τηε προποσεδ συβχοντραχτορσ φορ τηε mαϕορ χατεγοριεσ ουτλινεδ ιν 
τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε Βιδ σπεχιφιχατιονσ.  

Τηε υνδερσιγνεδ αχκνοωλεδγεσ ιτσ ρεσπονσιβιλιτψ φορ ενσυρινγ τηατ τηε Συβχοντραχτορσ φορ τηε mαϕορ χατεγοριεσ λιστεδ 
ηερειν αρε �θυαλιφιεδ� (ασ δεφινεδ ιν Ορδινανχε 2017−08 ανδ Σεχτιον 15 οφ Ινστρυχτιονσ το Βιδδερσ) ανδ mεετ αλλ λεγαλ 
ρεθυιρεmεντσ αππλιχαβλε το ανδ νεχεσσιτατεδ βψ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το προπερ λιχενσεσ, 
χερτιφιχατιονσ, ρεγιστρατιονσ ανδ ινσυρανχε χοϖεραγε. Τηε Οωνερ ρεσερϖεσ τηε ριγητ το δισθυαλιφψ ανψ Βιδδερ ωηο 
ινχλυδεσ νον−χοmπλιαντ ορ νον−θυαλιφιεδ Συβχοντραχτορσ ιν ιτσ βιδ οφφερ. Φυρτηερ, τηε Οωνερ mαψ διρεχτ τηε Συχχεσσφυλ 
Βιδδερ το ρεmοϖε/ρεπλαχε ανψ Συβχοντραχτορ, ατ νο αδδιτιοναλ χοστ το Οωνερ, ωηιχη ισ φουνδ το βε νον−χοmπλιαντ ωιτη 
τηισ ρεθυιρεmεντ ειτηερ βεφορε ορ αφτερ τηε ισσυανχε οφ τηε Αωαρδ οφ Χοντραχτ βψ Οωνερ. (Ατταχη αδδιτιοναλ σηεετσ ασ 
νεεδεδ).  Φυρτηερ, τηε υνδερσιγνεδ αχκνοωλεδγεσ ανδ αγρεεσ τηατ προmπτλψ αφτερ τηε Αωαρδ οφ Χοντραχτ, ανδ ιν 
αχχορδανχε ωιτη τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ, τηε Συχχεσσφυλ Βιδδερ σηαλλ ιδεντιφψ αλλ Συβχοντραχτορσ 
ιτ ιντενδσ το υσε ον τηε Προϕεχτ.  Τηε υνδερσιγνεδ φυρτηερ αγρεεσ τηατ αλλ Συβχοντραχτορσ συβσεθυεντλψ ιδεντιφιεδ φορ ανψ 
πορτιον οφ ωορκ ον τηισ Προϕεχτ mυστ βε θυαλιφιεδ ασ νοτεδ αβοϖε. 

Μαϕορ Χατεγορψ οφ Wορκ Συβχοντραχτορ ανδ Αδδρεσσ 

1. Ελεχτριχαλ  

2. Μεχηανιχαλ  

3. Πλυmβινγ  

4. Υνδεργρουνδ Υτιλιτιεσ  

5. Σιτε Wορκ  

6. Ιδεντιφψ οτηερ συβχοντραχτορσ 
τηατ ρεπρεσεντ mορε τηαν 10% 
οφ πριχε ορ τηατ αφφεχτ τηε 
χριτιχαλ πατη οφ τηε σχηεδυλε 

 

 
 

Χοmπανψ: ___________________________________________________________________ 

Σιγνατυρε: __________________________________________________ Dατε: _________ 
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ΦΟΡΜ 5 − ΣΤΑΤΕΜΕΝΤ ΟΦ ΕΞΠΕΡΙΕΝΧΕ ΟΦ ΒΙDDΕΡ 

 

Τηε Βιδδερ ισ ρεθυιρεδ το στατε βελοω ωηατ ωορκ οφ σιmιλαρ mαγνιτυδε χοmπλετεδ ωιτηιν τηε λαστ 
φιϖε (5) ψεαρσ ισ α ϕυδγε οφ ιτσ εξπεριενχε, σκιλλ ανδ βυσινεσσ στανδινγ ανδ οφ ιτσ αβιλιτψ το χονδυχτ 
τηε ωορκ ασ χοmπλετελψ ανδ ασ ραπιδλψ ασ ρεθυιρεδ υνδερ τηε τερmσ οφ τηε Αγρεεmεντ. 

1.  
_______________________________________        ____________________________________________ 
(προϕεχτ ναmε)                                                             (προϕεχτ οωνερ)                                                                       
 
_______________________________________       ____________________________________________ 
(προϕεχτ λοχατιον)     (Οωνερ�σ αδδρεσσ)                                                                     
  
_______________________________________        _________________________   __________________ 
(προϕεχτ δεσχριπτιον)                                                    (Οωνερ�σ χονταχτ περσον)                        (τιτλε)                            
 
________________________   ∃_____________        _________________   _________________________ 
(προϕεχτ σταρτ/χοmπλετιον δατεσ)  (χοντραχτ ϖαλυε)          (πηονε)                         (εmαιλ)                                      
 
 
 

2.  
_______________________________________        ____________________________________________ 
(προϕεχτ ναmε)                                                               (προϕεχτ οωνερ)                                                                       
 
_______________________________________       ____________________________________________ 
(προϕεχτ λοχατιον)     (Οωνερ�σ αδδρεσσ)                                                                     
  
_______________________________________        _________________________   __________________ 
(προϕεχτ δεσχριπτιον)                                                     (Οωνερ�σ χονταχτ περσον)                        (τιτλε)                            
 
________________________   ∃_____________        _________________   _________________________ 
(προϕεχτ σταρτ/χοmπλετιον δατεσ)   (χοντραχτ ϖαλυε)         (πηονε)                         (εmαιλ)                                      
 
 
 

3.  
_______________________________________        ____________________________________________ 
(προϕεχτ ναmε)                                                               (προϕεχτ οωνερ)                                                                       
 
_______________________________________       ____________________________________________ 
(προϕεχτ λοχατιον)     (Οωνερ�σ αδδρεσσ)                                                                     
  
_______________________________________        _________________________   __________________ 
(προϕεχτ δεσχριπτιον)                                                     (Οωνερ�σ χονταχτ περσον)                        (τιτλε)                            
 
________________________   ∃_____________        _________________   _________________________ 
(προϕεχτ σταρτ/χοmπλετιον δατεσ)  (χοντραχτ ϖαλυε)          (πηονε)                         (εmαιλ)                                      
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ΦΟΡΜ 5 − ΣΤΑΤΕΜΕΝΤ ΟΦ ΕΞΠΕΡΙΕΝΧΕ ΟΦ ΒΙDDΕΡ 

 
4.  

_______________________________________        ____________________________________________ 
(προϕεχτ ναmε)                                                               (προϕεχτ οωνερ)                                                                       
 
_______________________________________       ____________________________________________ 
(προϕεχτ λοχατιον)     (Οωνερ�σ αδδρεσσ)                                                                     
  
_______________________________________        _________________________   __________________ 
(προϕεχτ δεσχριπτιον)                                                     (Οωνερ�σ χονταχτ περσον)                        (τιτλε)                            
 
________________________   ∃_____________        _________________   _________________________ 
(προϕεχτ χοmπλετιον δατε)          (χοντραχτ ϖαλυε)          (πηονε)                         (εmαιλ)                                      
 
 
 

5.  
_______________________________________        ____________________________________________ 
(προϕεχτ ναmε)                                                               (προϕεχτ οωνερ)                                                                       
 
_______________________________________       ____________________________________________ 
(προϕεχτ λοχατιον)     (Οωνερ�σ αδδρεσσ)                                                                     
  
_______________________________________        _________________________   __________________ 
(προϕεχτ δεσχριπτιον)                                                     (Οωνερ�σ χονταχτ περσον)                        (τιτλε)                            
 
________________________   ∃_____________        _________________   _________________________ 
(προϕεχτ χοmπλετιον δατε)          (χοντραχτ ϖαλυε)          (πηονε)                         (εmαιλ)                                      
 
 
 

6.  
_______________________________________        ____________________________________________ 
(προϕεχτ ναmε)                                                               (προϕεχτ οωνερ)                                                                       
 
_______________________________________       ____________________________________________ 
(προϕεχτ λοχατιον)     (Οωνερ�σ αδδρεσσ)                                                                     
  
_______________________________________        _________________________   __________________ 
(προϕεχτ δεσχριπτιον)                                                     (Οωνερ�σ χονταχτ περσον)                        (τιτλε)                            
 
________________________   ∃_____________        _________________   _________________________ 
(προϕεχτ χοmπλετιον δατε)          (χοντραχτ ϖαλυε)          (πηονε)                         (εmαιλ)                                      
 

 
Χοmπανψ: ___________________________________________________________________  
Σιγνατυρε: __________________________________________________ Dατε: _________ 
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ΦΟΡΜ 6 − ΤΡΕΝΧΗ ΣΑΦΕΤΨ ΑΧΤ 

 
 
 
Βιδδερ αχκνοωλεδγεσ τηατ ινχλυδεδ ιν τηε ϖαριουσ ιτεmσ οφ τηε βιδ ανδ ιν τηε Τοταλ Βιδ Πριχε αρε χοστσ φορ χοmπλψινγ ωιτη τηε Φλοριδα 
Τρενχη Σαφετψ Αχτ (90−96, Λαωσ οφ Φλοριδα) εφφεχτιϖε Οχτοβερ 1, 1990. Τηε Βιδδερ φυρτηερ ιδεντιφιεσ τηε χοστ το βε συmmαριζεδ βελοω: 

 Τρενχη Σαφετψ 
Μεασυρε 
(Dεσχριπτιον) 

 Υνιτσ οφ 
Μεασυρε 
(ΛΦ,ΣΨ) 

 Υνιτ 
(Θυαντιτψ) 

 Υνιτ 
Χοστ 

 Εξτενδεδ Χοστ 

1.  

         

2.  

         

3.  

         

4.  

         

5.  

         

 

ΤΟΤΑΛ ∃     

Φαιλυρε το χοmπλετε τηε αβοϖε mαψ ρεσυλτ ιν τηε Βιδ βεινγ δεχλαρεδ νον−ρεσπονσιϖε. 

 

Χοmπανψ: __________________________________________________________________________ 

Σιγνατυρε: __________________________________________________ Dατε: ________________ 

 

 

  



 

 

 

ΦΟΡΜ 7 − ΒΙD ΒΟΝD 

 
ΚΝΟW ΑΛΛ ΜΕΝ ΒΨ ΤΗΕΣΕ ΠΡΕΣΕΝΤΣ, τηατ ωε _____________________________ 
__________________________ (ηερειν αφτερ χαλλεδ τηε Πρινχιπαλ) ανδ 
____________________________________________, (ηερειν χαλλεδ τηε Συρετψ), α χορπορατιον χηαρτερεδ ανδ 
εξιστινγ υνδερ τηε λαωσ οφ τηε Στατε οφ _____________ ωιτη ιτσ πρινχιπαλ οφφιχεσ ιν τηε χιτψ οφ ____________________ 
ανδ αυτηοριζεδ το δο βυσινεσσ ιν τηε Στατε οφ ______________________ αρε ηελδ ανδ φιρmλψ βουνδ υντο τηε 
__________________________________________________ (ηερειναφτερ χαλλεδ τηε Οωνερ), ιν τηε φυλλ ανδ ϕυστ συm 
οφ ____________________________________________ δολλαρσ (∃_________________) γοοδ ανδ λαωφυλ mονεψ οφ 
τηε Υνιτεδ Στατεσ οφ Αmεριχα, το βε παιδ υπον δεmανδ οφ τηε Οωνερ, το ωηιχη παψmεντ ωελλ ανδ τρυλψ το βε mαδε, τηε 
Πρινχιπαλ ανδ τηε Συρετψ βινδ τηεmσελϖεσ, τηειρ ηειρσ, ανδ εξεχυτορσ, αδmινιστρατορσ, ανδ ασσιγνσ, ϕοιντλψ ανδ σεϖεραλλψ 
ανδ φιρmλψ βψ τηεσε πρεσεντσ. 

Wηερεασ, τηε Πρινχιπαλ ισ αβουτ το συβmιτ, ορ ηασ συβmιττεδ το τηε Οωνερ, α Βιδ φορ φυρνισηινγ αλλ λαβορ, mατεριαλσ, 
εθυιπmεντ ανδ ινχιδενταλσ νεχεσσαρψ το φυρνιση, ινσταλλ, ανδ φυλλψ χοmπλετε τηε Wορκ ον τηε Προϕεχτ κνοων ασ Βιδ Νο. 

20−7770 ΣΧWΡΦ Μοδιφιχατιονσ το Χλαριφιερ #2 . 

ΝΟW, ΤΗΕΡΕΦΟΡΕ, ιφ τηε Οωνερ σηαλλ αχχεπτ τηε Βιδ οφ τηε ΠΡΙΝΧΙΠΑΛ ανδ τηε ΠΡΙΝΧΙΠΑΛ σηαλλ εντερ ιντο τηε 
ρεθυιρεδ Αγρεεmεντ ωιτη τηε Οωνερ ανδ ωιτηιν τεν δαψσ αφτερ τηε δατε οφ α ωριττεν Νοτιχε οφ Αωαρδ ιν αχχορδανχε ωιτη 
τηε τερmσ οφ συχη Βιδ, ανδ γιϖε συχη βονδ ορ βονδσ ιν αν αmουντ οφ 100% τηε τοταλ Χοντραχτ Αmουντ ασ σπεχιφιεδ ιν τηε 
Βιδδινγ Dοχυmεντσ ορ Χοντραχτ Dοχυmεντσ ωιτη γοοδ ανδ συφφιχιεντ συρετψ φορ τηε φαιτηφυλ περφορmανχε οφ τηε Αγρεεmεντ 
ανδ φορ τηε προmπτ παψmεντ οφ λαβορ, mατεριαλσ ανδ συππλιεσ φυρνισηεδ ιν τηε προσεχυτιον τηερεοφ ορ, ιν τηε εϖεντ οφ τηε 
φαιλυρε οφ τηε ΠΡΙΝΧΙΠΑΛ το εντερ ιντο συχη Αγρεεmεντ ορ το γιϖε συχη βονδ ορ βονδσ, ανδ δελιϖερ το Οωνερ τηε ρεθυιρεδ 
χερτιφιχατεσ οφ ινσυρανχε, ιφ τηε ΠΡΙΝΧΙΠΑΛ σηαλλ παψ το τηε ΟΒΛΙΓΕΕ τηε φιξεδ συm οφ ∃______________ νοτεδ αβοϖε 
ασ λιθυιδατεδ δαmαγεσ, ανδ νοτ ασ α πεναλτψ, ασ προϖιδεδ ιν τηε Βιδδινγ Dοχυmεντσ, τηεν τηισ οβλιγατιον σηαλλ βε νυλλ ανδ 
ϖοιδ, οτηερωισε το ρεmαιν ιν φυλλ φορχε ανδ εφφεχτ. 

ΙΝ ΤΕΣΤΙΜΟΝΨ Τηερεοφ, τηε Πρινχιπαλ ανδ Συρετψ ηαϖε χαυσεδ τηεσε πρεσεντσ το βε δυλψ σιγνεδ ανδ σεαλεδ τηισ 
______ δαψ οφ ________________, 20     . 

           Πρινχιπαλ 

ΒΨ           (Σεαλ) 

           Συρετψ 

           (Σεαλ) 

Χουντερσιγνεδ           

Απποιντεδ Προδυχινγ Αγεντ φορ         

  



 

 

 

     

ΦΟΡΜ 8 − ΙΝΣΥΡΑΝΧΕ ΑΝD ΒΟΝDΙΝΓ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ 

 

Τηε ςενδορ σηαλλ ατ ιτσ οων εξπενσε, χαρρψ ανδ mαινταιν ινσυρανχε χοϖεραγε φροm ρεσπονσιβλε χοmπανιεσ δυλψ 
αυτηοριζεδ το δο βυσινεσσ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα ασ σετ φορτη ιν ΦΟΡΜ 8 οφ τηισ σολιχιτατιον.  Τηε ςενδορ σηαλλ προχυρε 
ανδ mαινταιν προπερτψ ινσυρανχε υπον τηε εντιρε προϕεχτ, ιφ ρεθυιρεδ, το τηε φυλλ ινσυραβλε ϖαλυε οφ τηε σχοπε οφ ωορκ.  

 

Τηε Χουντψ ανδ τηε ςενδορ ωαιϖε αγαινστ εαχη οτηερ ανδ τηε Χουντψ�σ σεπαρατε ςενδορσ, Χοντραχτορσ, Dεσιγν 

Χονσυλταντ, Συβχοντραχτορσ, αγεντσ ανδ εmπλοψεεσ οφ εαχη ανδ αλλ οφ τηεm, αλλ δαmαγεσ χοϖερεδ βψ προπερτψ ινσυρανχε 

προϖιδεδ ηερειν, εξχεπτ συχη ριγητσ ασ τηεψ mαψ ηαϖε το τηε προχεεδσ οφ συχη ινσυρανχε.  Τηε ςενδορ ανδ Χουντψ σηαλλ, 

ωηερε αππροπριατε, ρεθυιρε σιmιλαρ ωαιϖερσ οφ συβρογατιον φροm τηε Χουντψ�σ σεπαρατε ςενδορσ, Dεσιγν Χονσυλταντσ 

ανδ Συβχοντραχτορσ ανδ σηαλλ ρεθυιρε εαχη οφ τηεm το ινχλυδε σιmιλαρ ωαιϖερσ ιν τηειρ χοντραχτσ. 

 
Χολλιερ Χουντψ σηαλλ βε ρεσπονσιβλε φορ πυρχηασινγ ανδ mαινταινινγ ιτσ οων λιαβιλιτψ ινσυρανχε. 
 
Χερτιφιχατεσ ισσυεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηε αωαρδ οφ τηισ σολιχιτατιον mυστ ιδεντιφψ �Φορ ανψ ανδ αλλ ωορκ περφορmεδ ον βεηαλφ 
οφ Χολλιερ Χουντψ�, ορ, τηε σπεχιφιχ σολιχιτατιον νυmβερ ανδ τιτλε. 
 
Τηε Γενεραλ Λιαβιλιτψ Πολιχψ προϖιδεδ βψ ςενδορ το mεετ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηισ σολιχιτατιον σηαλλ ναmε Χολλιερ 
Χουντψ, Φλοριδα, ασ αν αδδιτιοναλ ινσυρεδ ασ το τηε οπερατιονσ οφ ςενδορ υνδερ τηισ σολιχιτατιον ανδ σηαλλ χονταιν α 
σεϖεραβιλιτψ οφ ιντερεστσ προϖισιονσ. 
 
Τηε Χερτιφιχατε Ηολδερ σηαλλ βε ναmεδ ασ Χολλιερ Χουντψ Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ, ΟΡ, Βοαρδ οφ Χουντψ 
Χοmmισσιονερσ ιν Χολλιερ Χουντψ, ΟΡ Χολλιερ Χουντψ Γοϖερνmεντ, ΟΡ Χολλιερ Χουντψ. Τηε Χερτιφιχατεσ οφ Ινσυρανχε 
mυστ στατε τηε Χοντραχτ Νυmβερ, ορ Προϕεχτ Νυmβερ, ορ σπεχιφιχ Προϕεχτ δεσχριπτιον, ορ mυστ ρεαδ:  Φορ ανψ ανδ αλλ 
ωορκ περφορmεδ ον βεηαλφ οφ Χολλιερ Χουντψ. 
 
Τηε αmουντσ ανδ τψπεσ οφ ινσυρανχε χοϖεραγε σηαλλ χονφορm το τηε mινιmυm ρεθυιρεmεντσ σετ φορτη ιν ΦΟΡΜ 8 ωιτη 
τηε υσε οφ Ινσυρανχε Σερϖιχεσ Οφφιχε (ΙΣΟ) φορmσ ανδ ενδορσεmεντσ ορ τηειρ εθυιϖαλεντσ.  Ιφ ςενδορ ηασ ανψ σελφ−
ινσυρεδ ρετεντιονσ ορ δεδυχτιβλεσ υνδερ ανψ οφ τηε βελοω λιστεδ mινιmυm ρεθυιρεδ χοϖεραγε, ςενδορ mυστ ιδεντιφψ ον 
τηε Χερτιφιχατε οφ Ινσυρανχε τηε νατυρε ανδ αmουντ οφ συχη σελφ− ινσυρεδ ρετεντιονσ ορ δεδυχτιβλεσ ανδ προϖιδε 
σατισφαχτορψ εϖιδενχε οφ φινανχιαλ ρεσπονσιβιλιτψ φορ συχη οβλιγατιονσ.  Αλλ σελφ−ινσυρεδ ρετεντιονσ ορ δεδυχτιβλεσ ωιλλ βε 
ςενδορ�σ σολε ρεσπονσιβιλιτψ. 
 
Χοϖεραγε(σ) σηαλλ βε mαινταινεδ ωιτηουτ ιντερρυπτιον φροm τηε δατε οφ χοmmενχεmεντ οφ τηε Wορκ υντιλ τηε δατε οφ 
χοmπλετιον ανδ αχχεπτανχε οφ τηε σχοπε οφ ωορκ βψ τηε Χουντψ ορ ασ σπεχιφιεδ ιν τηισ σολιχιτατιον, ωηιχηεϖερ ισ λονγερ. 
 
Τηε ςενδορ ανδ/ορ ιτσ ινσυρανχε χαρριερ σηαλλ προϖιδε τηιρτψ (30) δαψσ ωριττεν νοτιχε το τηε Χουντψ οφ πολιχψ 
χανχελλατιον ορ νον−ρενεωαλ ον τηε παρτ οφ τηε ινσυρανχε χαρριερ ορ τηε ςενδορ.  Τηε ςενδορ σηαλλ αλσο νοτιφψ τηε 
Χουντψ, ιν α λικε mαννερ, ωιτηιν τωεντψ−φουρ (24) ηουρσ αφτερ ρεχειπτ, οφ ανψ νοτιχεσ οφ εξπιρατιον, χανχελλατιον, νον−
ρενεωαλ ορ mατεριαλ χηανγε ιν χοϖεραγε ορ λιmιτσ ρεχειϖεδ βψ ςενδορ φροm ιτσ ινσυρερ ανδ νοτηινγ χονταινεδ ηερειν 
σηαλλ ρελιεϖε ςενδορ οφ τηισ ρεθυιρεmεντ το προϖιδε νοτιχε. Ιν τηε εϖεντ οφ α ρεδυχτιον ιν τηε αγγρεγατε λιmιτ οφ ανψ 
πολιχψ το βε προϖιδεδ βψ ςενδορ ηερευνδερ, ςενδορ σηαλλ ιmmεδιατελψ τακε στεπσ το ηαϖε τηε αγγρεγατε λιmιτ ρεινστατεδ 
το τηε φυλλ εξτεντ περmιττεδ υνδερ συχη πολιχψ. 
 
Σηουλδ ατ ανψ τιmε τηε ςενδορ νοτ mαινταιν τηε ινσυρανχε χοϖεραγε(σ) ρεθυιρεδ ηερειν, τηε Χουντψ mαψ τερmινατε τηε 
Αγρεεmεντ ορ ατ ιτσ σολε δισχρετιον σηαλλ βε αυτηοριζεδ το πυρχηασε συχη χοϖεραγε(σ) ανδ χηαργε τηε ςενδορ φορ συχη 
χοϖεραγε(σ) πυρχηασεδ.  Ιφ ςενδορ φαιλσ το ρειmβυρσε τηε Χουντψ φορ συχη χοστσ ωιτηιν τηιρτψ (30) δαψσ αφτερ δεmανδ, 
τηε Χουντψ ηασ τηε ριγητ το οφφσετ τηεσε χοστσ φροm ανψ αmουντ δυε ςενδορ υνδερ τηισ Αγρεεmεντ ορ ανψ οτηερ 
αγρεεmεντ βετωεεν τηε Χουντψ ανδ ςενδορ. Τηε Χουντψ σηαλλ βε υνδερ νο οβλιγατιον το πυρχηασε συχη ινσυρανχε, νορ 
σηαλλ ιτ βε ρεσπονσιβλε φορ τηε χοϖεραγε(σ) πυρχηασεδ ορ τηε ινσυρανχε χοmπανψ ορ χοmπανιεσ υσεδ.  Τηε δεχισιον οφ 
τηε Χουντψ το πυρχηασε συχη ινσυρανχε χοϖεραγε(σ) σηαλλ ιν νο ωαψ βε χονστρυεδ το βε α ωαιϖερ οφ ανψ οφ ιτσ ριγητσ 
υνδερ τηε Χοντραχτ Dοχυmεντσ. 
 
Ιφ τηε ινιτιαλ ορ ανψ συβσεθυεντλψ ισσυεδ Χερτιφιχατε οφ Ινσυρανχε εξπιρεσ πριορ το τηε χοmπλετιον οφ τηε σχοπε οφ ωορκ, 
τηε ςενδορ σηαλλ φυρνιση το τηε Χουντψ ρενεωαλ ορ ρεπλαχεmεντ Χερτιφιχατε(σ) οφ Ινσυρανχε νοτ λατερ τηαν τεν (10) 
χαλενδαρ δαψσ αφτερ τηε εξπιρατιον δατε ον τηε χερτιφιχατε.  Φαιλυρε οφ τηε ςενδορ το προϖιδε τηε Χουντψ ωιτη συχη 
ρενεωαλ χερτιφιχατε(σ) σηαλλ βε χονσιδερεδ ϕυστιφιχατιον φορ τηε Χουντψ το τερmινατε ανψ ανδ αλλ χοντραχτσ. 



 

 

 

Χολλιερ Χουντψ Φλοριδα 

Ινσυρανχε ανδ Βονδινγ Ρεθυιρεmεντσ 
 

Ινσυρανχε / Βονδ Τψπε Ρεθυιρεδ Λιmιτσ 

1.  Wορκερ�σ Χοmπενσατιον  Στατυτορψ Λιmιτσ οφ Φλοριδα Στατυτεσ, Χηαπτερ 440 ανδ αλλ Φεδεραλ Γοϖερνmεντ 
Στατυτορψ Λιmιτσ ανδ Ρεθυιρεmεντσ 
 
Εϖιδενχε οφ Wορκερσ� Χοmπενσατιον χοϖεραγε ορ α Χερτιφιχατε οφ Εξεmπτιον ισσυεδ 
βψ τηε Στατε οφ Φλοριδα ισ ρεθυιρεδ. Εντιτιεσ τηατ αρε φορmεδ ασ Σολε Προπριετορσηιπσ 
σηαλλ νοτ βε ρεθυιρεδ το προϖιδε α προοφ οφ εξεmπτιον. Αν αππλιχατιον φορ εξεmπτιον 
χαν βε οβταινεδ ονλινε ατ ηττπσ://αππσ.φλδφσ.χοm/βοχεξεmπτ/ 
 

2.  Εmπλοψερ�σ Λιαβιλιτψ  
 

∃1,000,000 σινγλε λιmιτ περ οχχυρρενχε 
 

3.  Χοmmερχιαλ Γενεραλ 
Λιαβιλιτψ (Οχχυρρενχε 
Φορm) παττερνεδ αφτερ τηε 
χυρρεντ ΙΣΟ φορm 

Βοδιλψ Ινϕυρψ ανδ Προπερτψ Dαmαγε 
 
∃1,000,000 σινγλε λιmιτ περ οχχυρρενχε, ∃2,000,000 αγγρεγατε φορ Βοδιλψ Ινϕυρψ 
Λιαβιλιτψ ανδ Προπερτψ Dαmαγε Λιαβιλιτψ.  Τηισ σηαλλ ινχλυδε Πρεmισεσ ανδ Οπερατιονσ; 
Ινδεπενδεντ Χοντραχτορσ; Προδυχτσ ανδ Χοmπλετεδ Οπερατιονσ ανδ Χοντραχτυαλ 
Λιαβιλιτψ. 
 

4.  Ινδεmνιφιχατιον  Το τηε mαξιmυm εξτεντ περmιττεδ βψ Φλοριδα λαω, τηε Χοντραχτορ/ςενδορ σηαλλ 
δεφενδ, ινδεmνιφψ ανδ ηολδ ηαρmλεσσ Χολλιερ Χουντψ, ιτσ οφφιχερσ ανδ εmπλοψεεσ φροm 
ανψ ανδ αλλ λιαβιλιτιεσ, δαmαγεσ, λοσσεσ ανδ χοστσ, ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, 
ρεασοναβλε αττορνεψσ� φεεσ ανδ παραλεγαλσ� φεεσ, το τηε εξτεντ χαυσεδ βψ τηε νεγλιγενχε, 
ρεχκλεσσνεσσ, ορ ιντεντιοναλλψ ωρονγφυλ χονδυχτ οφ τηε Χοντραχτορ/ ςενδορ ορ ανψονε 
εmπλοψεδ ορ υτιλιζεδ βψ τηε Χοντραχτορ/ςενδορ ιν τηε περφορmανχε οφ τηισ Αγρεεmεντ.  
 

5.  Αυτοmοβιλε Λιαβιλιτψ ∃1,000,000 Εαχη Οχχυρρενχε; Βοδιλψ Ινϕυρψ & Προπερτψ Dαmαγε, 
Οωνεδ/Νον−οωνεδ/Ηιρεδ; Αυτοmοβιλε Ινχλυδεδ  
 

6.  Οτηερ ινσυρανχε ασ 
νοτεδ: 

 
 
 

 Wατερχραφτ                               ∃ __________ Περ Οχχυρρενχε 
 

 Υνιτεδ Στατεσ Λονγσηορεmαν∋σ ανδ Ηαρβορωορκερ∋σ Αχτ χοϖεραγε σηαλλ βε 
mαινταινεδ ωηερε αππλιχαβλε το τηε χοmπλετιον οφ τηε ωορκ.   
                                                    ∃ __________ Περ Οχχυρρενχε 
 
  Μαριτιmε Χοϖεραγε (ϑονεσ Αχτ) σηαλλ βε mαινταινεδ ωηερε αππλιχαβλε το τηε 
χοmπλετιον οφ τηε ωορκ.  
                                                    ∃ __________ Περ Οχχυρρενχε 
 

 Αιρχραφτ Λιαβιλιτψ χοϖεραγε σηαλλ βε χαρριεδ ιν λιmιτσ οφ νοτ λεσσ τηαν ∃5,000,000 
εαχη οχχυρρενχε ιφ αππλιχαβλε το τηε χοmπλετιον οφ τηε Σερϖιχεσ υνδερ τηισ Αγρεεmεντ. 
                                                   ∃ __________ Περ Οχχυρρενχε 
 

 Πολλυτιον                                ∃ 1,000,000 Περ Οχχυρρενχε  
     

 Προφεσσιοναλ Λιαβιλιτψ           ∃ ___________ Περ χλαιm & ιν τηε αγγρεγατε 
 

 Προϕεχτ Προφεσσιοναλ Λιαβιλιτψ               ∃__________ Περ Οχχυρρενχε 
 

 ςαλυαβλε Παπερσ Ινσυρανχε                   ∃__________ Περ Οχχυρρενχε 
 

 Χψβερ Λιαβιλιτψ                                     ∃__________ Περ Οχχυρρενχε 
 

 Τεχηνολογψ Ερρορσ & Οmισσιονσ          ∃__________ Περ Οχχυρρενχε 
 
 

https://apps.fldfs.com/bocexempt/


 

 

 

7.  Βιδ βονδ  
 

Σηαλλ βε συβmιττεδ ωιτη προποσαλ ρεσπονσε ιν τηε φορm οφ χερτιφιεδ φυνδσ, χασηιερσ� 
χηεχκ ορ αν ιρρεϖοχαβλε λεττερ οφ χρεδιτ, α χαση βονδ ποστεδ ωιτη τηε Χουντψ Χλερκ, ορ 
προποσαλ βονδ ιν α συm εθυαλ το 5% οφ τηε χοστ προποσαλ. Αλλ χηεχκσ σηαλλ βε mαδε 
παψαβλε το τηε Χολλιερ Χουντψ Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ ον α βανκ ορ τρυστ 
χοmπανψ λοχατεδ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα ανδ ινσυρεδ βψ τηε Φεδεραλ Dεποσιτ Ινσυρανχε 
Χορπορατιον. 

8.  Περφορmανχε ανδ 

Παψmεντ Βονδσ 

Φορ προϕεχτσ ιν εξχεσσ οφ ∃200,000, βονδσ σηαλλ βε συβmιττεδ ωιτη τηε εξεχυτεδ 
χοντραχτ βψ Προποσερσ ρεχειϖινγ αωαρδ, ανδ ωριττεν φορ 100% οφ τηε Χοντραχτ αωαρδ 
αmουντ, τηε χοστ βορνε βψ τηε Προποσερ ρεχειϖινγ αν αωαρδ. Τηε Περφορmανχε ανδ 
Παψmεντ Βονδσ σηαλλ βε υνδερωριττεν βψ α συρετψ αυτηοριζεδ το δο βυσινεσσ ιν τηε 
Στατε οφ Φλοριδα ανδ οτηερωισε αχχεπταβλε το Οωνερ; προϖιδεδ, ηοωεϖερ, τηε συρετψ 
σηαλλ βε ρατεδ ασ �Α−� ορ βεττερ ασ το γενεραλ πολιχψ ηολδερσ ρατινγ ανδ Χλασσ ς ορ 
ηιγηερ ρατινγ ασ το φινανχιαλ σιζε χατεγορψ ανδ τηε αmουντ ρεθυιρεδ σηαλλ νοτ εξχεεδ 
5% οφ τηε ρεπορτεδ πολιχψ ηολδερσ� συρπλυσ, αλλ ασ ρεπορτεδ ιν τηε mοστ χυρρεντ Βεστ 
Κεψ Ρατινγ Γυιδε, πυβλισηεδ βψ Α.Μ. Βεστ Χοmπανψ, Ινχ. οφ 75 Φυλτον Στρεετ, Νεω 
Ψορκ, Νεω Ψορκ 10038.   
 

9.   ςενδορ σηαλλ ενσυρε τηατ αλλ συβχοντραχτορσ χοmπλψ ωιτη τηε σαmε ινσυρανχε ρεθυιρεmεντσ τηατ ηε ισ ρεθυιρεδ το 
mεετ.  Τηε σαmε ςενδορ σηαλλ προϖιδε Χουντψ ωιτη χερτιφιχατεσ οφ ινσυρανχε mεετινγ τηε ρεθυιρεδ ινσυρανχε 
προϖισιονσ. 
 

10.   Χολλιερ Χουντψ mυστ βε ναmεδ ασ ∀ΑDDΙΤΙΟΝΑΛ ΙΝΣΥΡΕD∀ ον τηε Ινσυρανχε Χερτιφιχατε φορ Χοmmερχιαλ 
Γενεραλ Λιαβιλιτψ ωηερε ρεθυιρεδ. Τηισ ινσυρανχε σηαλλ βε πριmαρψ ανδ νον−χοντριβυτορψ ωιτη ρεσπεχτ το ανψ οτηερ 
ινσυρανχε mαινταινεδ βψ, ορ αϖαιλαβλε φορ τηε βενεφιτ οφ, τηε Αδδιτιοναλ Ινσυρεδ ανδ τηε ςενδορ�σ πολιχψ σηαλλ βε 
ενδορσεδ αχχορδινγλψ. 

 
11.   Τηε Χερτιφιχατε Ηολδερ σηαλλ βε ναmεδ ασ Χολλιερ Χουντψ Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ, ΟΡ, Βοαρδ οφ 

Χουντψ Χοmmισσιονερσ ιν Χολλιερ Χουντψ, ΟΡ Χολλιερ Χουντψ Γοϖερνmεντ, ΟΡ Χολλιερ Χουντψ.  Τηε Χερτιφιχατεσ 
οφ Ινσυρανχε mυστ στατε τηε Χοντραχτ Νυmβερ, ορ Προϕεχτ Νυmβερ, ορ σπεχιφιχ Προϕεχτ δεσχριπτιον, ορ mυστ ρεαδ:  Φορ 
ανψ ανδ αλλ ωορκ περφορmεδ ον βεηαλφ οφ Χολλιερ Χουντψ. 

  
12.   Ον αλλ χερτιφιχατεσ, τηε Χερτιφιχατε Ηολδερ mυστ ρεαδ: Χολλιερ Χουντψ Βοαρδ οφ Χοmmισσιονερσ, 3295 

Ταmιαmι Τραιλ Εαστ, Ναπλεσ, ΦΛ 34112 
 

13.   Τηιρτψ (30) Dαψσ Χανχελλατιον Νοτιχε ρεθυιρεδ. 
 

14. Χολλιερ Χουντψ σηαλλ προχυρε ανδ mαινταιν Βυιλδερσ Ρισκ Ινσυρανχε ον αλλ χονστρυχτιον προϕεχτσ ωηερε ιτ ισ δεεmεδ 
νεχεσσαρψ. Συχη χοϖεραγε σηαλλ βε ενδορσεδ το χοϖερ τηε ιντερεστσ οφ Χολλιερ Χουντψ ασ ωελλ ασ τηε Χοντραχτορ.  
Πρεmιυmσ σηαλλ βε βιλλεδ το τηε προϕεχτ ανδ τηε Χοντραχτορ σηαλλ νοτ ινχλυδε Βυιλδερσ Ρισκ πρεmιυmσ ιν ιτσ προϕεχτ 
προποσαλ ορ προϕεχτ βιλλινγσ.  Αλλ θυεστιονσ ρεγαρδινγ Βυιλδερ�σ Ρισκ Ινσυρανχε ωιλλ βε αδδρεσσεδ βψ τηε Χολλιερ 
Χουντψ Ρισκ Μαναγεmεντ Dιϖισιον. 

 
5/1/20 − ΧΧ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

ςενδορ�σ Ινσυρανχε Αχχεπτανχε 

 
Βψ συβmισσιον οφ τηε βιδ ςενδορ αχχεπτσ ανδ υνδερστανδσ τηε ινσυρανχε ρεθυιρεmεντσ οφ τηεσε σπεχιφιχατιονσ ανδ τηατ 
τηε εϖιδενχε οφ ινσυραβιλιτψ mαψ βε ρεθυιρεδ ωιτηιν φιϖε (5) δαψσ οφ τηε αωαρδ οφ τηισ σολιχιτατιον.  Τηε ινσυρανχε 
συβmιττεδ mυστ προϖιδε χοϖεραγε φορ α mινιmυm οφ σιξ (6) mοντησ φροm τηε δατε οφ αωαρδ. 
  



 

 

 

 
 

ΦΟΡΜ 9 − ΧΟΝΦΛΙΧΤ ΟΦ ΙΝΤΕΡΕΣΤ ΑΦΦΙDΑςΙΤ 

 

Τηε ςενδορ χερτιφιεσ τηατ, το τηε βεστ οφ ιτσ κνοωλεδγε ανδ βελιεφ, τηε παστ ανδ χυρρεντ ωορκ ον ανψ Χολλιερ Χουντψ 
προϕεχτ αφφιλιατεδ ωιτη τηισ σολιχιτατιον δοεσ νοτ ποσε αν οργανιζατιοναλ χονφλιχτ ασ δεσχριβεδ βψ ονε οφ τηε τηρεε 
χατεγοριεσ βελοω: 

Βιασεδ γρουνδ ρυλεσ � Τηε φιρm ηασ νοτ σετ τηε �γρουνδ ρυλεσ� φορ αφφιλιατεδ παστ ορ χυρρεντ Χολλιερ Χουντψ 

προϕεχτ ιδεντιφιεδ αβοϖε (ε.γ., ωριτινγ α προχυρεmεντ�σ στατεmεντ οφ ωορκ, σπεχιφιχατιονσ, ορ περφορmινγ 

σψστεmσ ενγινεερινγ ανδ τεχηνιχαλ διρεχτιον φορ τηε προχυρεmεντ) ωηιχη αππεαρσ το σκεω τηε χοmπετιτιον ιν 

φαϖορ οφ mψ φιρm. 

 

Ιmπαιρεδ οβϕεχτιϖιτψ � Τηε φιρm ηασ νοτ περφορmεδ ωορκ ον αν αφφιλιατεδ παστ ορ χυρρεντ Χολλιερ Χουντψ 

προϕεχτ ιδεντιφιεδ αβοϖε το εϖαλυατε προποσαλσ / παστ περφορmανχε οφ ιτσελφ ορ α χοmπετιτορ, ωηιχη χαλλσ ιντο 

θυεστιον τηε χοντραχτορ�σ αβιλιτψ το ρενδερ ιmπαρτιαλ αδϖιχε το τηε γοϖερνmεντ. 

 

Υνεθυαλ αχχεσσ το ινφορmατιον � Τηε φιρm ηασ νοτ ηαδ αχχεσσ το νονπυβλιχ ινφορmατιον ασ παρτ οφ ιτσ 

περφορmανχε οφ α Χολλιερ Χουντψ προϕεχτ ιδεντιφιεδ αβοϖε ωηιχη mαψ ηαϖε προϖιδεδ τηε χοντραχτορ (ορ αν 

αφφιλιατε) ωιτη αν υνφαιρ χοmπετιτιϖε αδϖανταγε ιν χυρρεντ ορ φυτυρε σολιχιτατιονσ ανδ χοντραχτσ.  
 
Ιν αδδιτιον το τηισ σιγνεδ αφφιδαϖιτ, τηε χοντραχτορ / ϖενδορ mυστ προϖιδε τηε φολλοωινγ: 
1. Αλλ δοχυmεντσ προδυχεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηε ωορκ χοmπλετεδ ιν τηε παστ ορ χυρρεντλψ βεινγ ωορκεδ ον φορ τηε αβοϖε−

mεντιονεδ προϕεχτ; ανδ, 
2. Ινδιχατε ιφ τηε ινφορmατιον προδυχεδ ωασ οβταινεδ ασ α mαττερ οφ πυβλιχ ρεχορδ (ιν τηε �συνσηινε�) ορ τηρουγη νον−

πυβλιχ (νοτ ιν τηε �συνσηινε�) χονϖερσατιον (σ), mεετινγ(σ), δοχυmεντ(σ) ανδ/ορ οτηερ mεανσ. 
 
Φαιλυρε το δισχλοσε αλλ mατεριαλ ορ ηαϖινγ αν οργανιζατιοναλ χονφλιχτ ιν ονε ορ mορε οφ τηε τηρεε χατεγοριεσ αβοϖε βε 
ιδεντιφιεδ, mαψ ρεσυλτ ιν τηε δισθυαλιφιχατιον φορ φυτυρε σολιχιτατιονσ αφφιλιατεδ ωιτη τηε αβοϖε ρεφερενχεδ προϕεχτ(σ). 
  
Βψ τηε σιγνατυρε βελοω, τηε φιρm (εmπλοψεεσ, οφφιχερσ ανδ/ορ αγεντσ) χερτιφιεσ, ανδ ηερεβψ δισχλοσεσ, τηατ, το τηε βεστ 
οφ τηειρ κνοωλεδγε ανδ βελιεφ, αλλ ρελεϖαντ φαχτσ χονχερνινγ παστ, πρεσεντ, ορ χυρρεντλψ πλαννεδ ιντερεστ ορ αχτιϖιτψ 
(φινανχιαλ, χοντραχτυαλ, οργανιζατιοναλ, ορ οτηερωισε) ωηιχη ρελατεσ το τηε προϕεχτ ιδεντιφιεδ αβοϖε ηασ βεεν φυλλψ 
δισχλοσεδ ανδ δοεσ νοτ ποσε αν οργανιζατιοναλ χονφλιχτ.  
 

_____________________________________ 
Χοmπανψ Ναmε  

 

_____________________________________ 
Σιγνατυρε  

 

 ______________________________________________ 

Πριντ Ναmε ανδ Τιτλε 
Στατε οφ ___________________ 
 

Χουντψ οφ _________________ 
 

Τηε φορεγοινγ ινστρυmεντ ωασ αχκνοωλεδγεδ βεφορε mε βψ mεανσ οφ 魁 πηψσιχαλ πρεσενχε ορ 魁 ονλινε νοταριζατιον, 

τηισ ______  δαψ οφ ____________ (mοντη),                   (ψεαρ), βψ                                                                               (ναmε 
οφ περσον αχκνοωλεδγινγ). 

_________________________________________ 

(Σιγνατυρε οφ Νοταρψ Πυβλιχ − Στατε οφ Φλοριδα)   
 

___________________________________________________ 

(Πριντ, Τψπε, ορ Σταmπ Χοmmισσιονεδ Ναmε οφ Νοταρψ Πυβλιχ)   
Περσοναλλψ Κνοων   ΟΡ Προδυχεδ Ιδεντιφιχατιον   
 

______________________________________ 
Τψπε οφ Ιδεντιφιχατιον Προδυχεδ  



 

 

 

  
 

ΦΟΡΜ 10 − ςΕΝDΟΡ DΕΧΛΑΡΑΤΙΟΝ ΣΤΑΤΕΜΕΝΤ 

 

 
ΒΟΑΡD ΟΦ ΧΟΥΝΤΨ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝΕΡΣ 
Χολλιερ Χουντψ Γοϖερνmεντ Χοmπλεξ 
Ναπλεσ, Φλοριδα 34112 
 
Dεαρ Χοmmισσιονερσ: 
 
Τηε υνδερσιγνεδ, ασ ςενδορ δεχλαρεσ τηατ τηισ ρεσπονσε ισ mαδε ωιτηουτ χοννεχτιον ορ αρρανγεmεντ ωιτη ανψ οτηερ 
περσον ανδ τηισ προποσαλ ισ ιν εϖερψ ρεσπεχτ φαιρ ανδ mαδε ιν γοοδ φαιτη, ωιτηουτ χολλυσιον ορ φραυδ.  Τηε ςενδορ ηερεβψ 
δεχλαρεσ τηε ινστρυχτιονσ, πυρχηασε ορδερ τερmσ ανδ χονδιτιονσ, ρεθυιρεmεντσ, ανδ σπεχιφιχατιονσ/σχοπε οφ ωορκ οφ τηισ 
σολιχιτατιον ηαϖε βεεν φυλλψ εξαmινεδ ανδ αχχεπτεδ.   
 
Τηε ςενδορ αγρεεσ, ιφ τηισ σολιχιτατιον συβmιτταλ ισ αχχεπτεδ, το εξεχυτε α Χολλιερ Χουντψ δοχυmεντ φορ τηε πυρποσε οφ 
εσταβλισηινγ α φορmαλ χοντραχτυαλ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε φιρm ανδ Χολλιερ Χουντψ, φορ τηε περφορmανχε οφ αλλ 
ρεθυιρεmεντσ το ωηιχη τηε σολιχιτατιον περταινσ.  Τηε ςενδορ στατεσ τηατ τηε συβmιττεδ ισ βασεδ υπον τηε δοχυmεντσ 
λιστεδ βψ τηε αβοϖε ρεφερενχεδ Σολιχιτατιον.  Φυρτηερ, τηε ϖενδορ αγρεεσ τηατ ιφ αωαρδεδ α χοντραχτ φορ τηεσε γοοδσ 

ανδ/ορ σερϖιχεσ, τηε ϖενδορ ωιλλ νοτ βε ελιγιβλε το χοmπετε, συβmιτ α προποσαλ, βε αωαρδεδ, ορ περφορm ασ α συβ−

ϖενδορ φορ ανψ φυτυρε ασσοχιατεδ ωιτη ωορκ τηατ ισ α ρεσυλτ οφ τηισ αωαρδεδ χοντραχτ. 
 

ΙΝ WΙΤΝΕΣΣ WΗΕΡΕΟΦ, WΕ ηαϖε ηερευντο συβσχριβεδ ουρ ναmεσ ον τηισ _____ δαψ οφ _____________, 20__ ιν 
τηε Χουντψ οφ _______________, ιν τηε Στατε οφ _____________. 
 

Φιρm�σ Λεγαλ 
Ναmε: 

 

 
Αδδρεσσ:  

 
Χιτψ, Στατε, Ζιπ 
Χοδε: 

 

 
Φλοριδα 
Χερτιφιχατε οφ 
Αυτηοριτψ 
Dοχυmεντ 
Νυmβερ 

 

Φεδεραλ Ταξ 
Ιδεντιφιχατιον 
Νυmβερ 
∗ΧΧΡ # ορ 
ΧΑΓΕ Χοδε 
∗Ονλψ ιφ Γραντ 
Φυνδεδ 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

Τελεπηονε:  

 
Εmαιλ:  

 
Σιγνατυρε βψ: 
(Τψπεδ ανδ 
ωριττεν) 

 

 

Τιτλε:  

 



 

 

 

Αδδιτιοναλ Χονταχτ Ινφορmατιον 

 

Σενδ παψmεντσ το: 

(ρεθυιρεδ ιφ διφφερεντ 
φροm αβοϖε) 

 

Χοmπανψ ναmε υσεδ ασ παψεε 

Χονταχτ ναmε:  

 
Τιτλε:  

 
Αδδρεσσ:  

 
Χιτψ, Στατε, ΖΙΠ  

 
Τελεπηονε:  

 
  

 
Εmαιλ:  

 
Οφφιχε σερϖιχινγ Χολλιερ 

Χουντψ το πλαχε ορδερσ 

(ρεθυιρεδ ιφ διφφερεντ 
φροm αβοϖε) 

 

 

Χονταχτ ναmε:  

 
Τιτλε:  

 
Αδδρεσσ:  

 
Χιτψ, Στατε, ΖΙΠ  

 
Τελεπηονε:  

 
Εmαιλ:  

 
 
 

 

Σεχονδαρψ Χονταχτ φορ 
τηισ Σολιχιτατιον: 

 

 
Εmαιλ:  

 
Πηονε:  

 
  
  

 
 

 



 

 

 

 
 

ΦΟΡΜ 11 − ΙΜΜΙΓΡΑΤΙΟΝ ΑΦΦΙDΑςΙΤ ΧΕΡΤΙΦΙΧΑΤΙΟΝ 

 

 

Τηισ Αφφιδαϖιτ ισ ρεθυιρεδ ανδ σηουλδ βε σιγνεδ, νοταριζεδ βψ αν αυτηοριζεδ πρινχιπαλ οφ τηε φιρm ανδ συβmιττεδ ωιτη 
φορmαλ σολιχιτατιον συβmιτταλσ.  Φυρτηερ, ςενδορσ αρε ρεθυιρεδ το βε ενρολλεδ ιν τηε Ε−ςεριφψ προγραm, ανδ προϖιδε 
αχχεπταβλε εϖιδενχε οφ τηειρ ενρολλmεντ, ατ τηε τιmε οφ τηε συβmισσιον οφ τηε ςενδορ�σ βιδ.  Αχχεπταβλε εϖιδενχε 
χονσιστσ οφ α χοπψ οφ τηε προπερλψ χοmπλετεδ Ε−ςεριφψ Χοmπανψ Προφιλε παγε ορ α χοπψ οφ τηε φυλλψ εξεχυτεδ Ε−ςεριφψ 
Μεmορανδυm οφ Υνδερστανδινγ φορ τηε χοmπανψ ωηιχη ωιλλ βε προδυχεδ ατ τηε τιmε οφ τηε συβmισσιον οφ τηε ςενδορ�σ 
βιδ ορ ωιτηιν φιϖε (5) δαψ οφ τηε Χουντψ�σ Νοτιχε οφ Ρεχοmmενδ Αωαρδ.   
 
ΦΑΙΛΥΡΕ ΤΟ ΕΞΕΧΥΤΕ ΤΗΙΣ ΑΦΦΙDΑςΙΤ ΧΕΡΤΙΦΙΧΑΤΙΟΝ ΑΝD ΣΥΒΜΙΤ WΙΤΗ ςΕΝDΟΡ�Σ 

ΠΡΟΠΟΣΑΛ/ΒΙD ΜΑΨ DΕΕΜ ΤΗΕ ςΕΝDΟΡ ΝΟΝ−ΡΕΣΠΟΝΣΙςΕ. 

 
Χολλιερ Χουντψ ωιλλ νοτ ιντεντιοναλλψ αωαρδ Χουντψ χοντραχτσ το ανψ ςενδορ ωηο κνοωινγλψ εmπλοψσ υναυτηοριζεδ 
αλιεν ωορκερσ, χονστιτυτινγ α ϖιολατιον οφ τηε εmπλοψmεντ προϖισιον χονταινεδ ιν 8 Υ.Σ.Χ. Σεχτιον 1324 α(ε) Σεχτιον 
274Α(ε) οφ τηε Ιmmιγρατιον ανδ Νατιοναλιτψ Αχτ (�ΙΝΑ�). 
 
Χολλιερ Χουντψ mαψ χονσιδερ τηε εmπλοψmεντ βψ ανψ ςενδορ οφ υναυτηοριζεδ αλιενσ α ϖιολατιον οφ Σεχτιον 274Α (ε) 
οφ τηε ΙΝΑ.  Συχη ςιολατιον βψ τηε ρεχιπιεντ οφ τηε Εmπλοψmεντ Προϖισιονσ χονταινεδ ιν Σεχτιον 274Α (ε) οφ τηε ΙΝΑ 
σηαλλ βε γρουνδσ φορ υνιλατεραλ τερmινατιον οφ τηε χοντραχτ βψ Χολλιερ Χουντψ. 
 
ςενδορ αττεστσ τηατ τηεψ αρε φυλλψ χοmπλιαντ ωιτη αλλ αππλιχαβλε ιmmιγρατιον λαωσ (σπεχιφιχαλλψ το τηε 1986 Ιmmιγρατιον 
Αχτ ανδ συβσεθυεντ Αmενδmεντ(σ)) ανδ αγρεεσ το χοmπλψ ωιτη τηε προϖισιονσ οφ τηε Μεmορανδυm οφ Υνδερστανδινγ 
ωιτη Ε−ςεριφψ ανδ το προϖιδε προοφ οφ ενρολλmεντ ιν Τηε Εmπλοψmεντ Ελιγιβιλιτψ ςεριφιχατιον Σψστεm (Ε−ςεριφψ), 
οπερατεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηοmελανδ Σεχυριτψ ιν παρτνερσηιπ ωιτη τηε Σοχιαλ Σεχυριτψ Αδmινιστρατιον ατ τηε τιmε 
οφ συβmισσιον οφ τηε ςενδορ�σ βιδ.  
  

_____________________________________ 
Χοmπανψ Ναmε  

 

_____________________________________ 
Σιγνατυρε  

 

 _____________________________________ 
Πριντ Ναmε ανδ Τιτλε 

Στατε οφ ___________________ 
 
Χουντψ οφ _________________ 
 

Τηε φορεγοινγ ινστρυmεντ ωασ αχκνοωλεδγεδ βεφορε mε βψ mεανσ οφ 魁 πηψσιχαλ πρεσενχε ορ 魁 ονλινε νοταριζατιον, 

τηισ ______  δαψ οφ ____________ (mοντη),                   (ψεαρ), βψ                                                                               (ναmε 
οφ περσον αχκνοωλεδγινγ). 
 

_________________________________________ 
(Σιγνατυρε οφ Νοταρψ Πυβλιχ − Στατε οφ Φλοριδα)   

 

__________________________________________________________ 
(Πριντ, Τψπε, ορ Σταmπ Χοmmισσιονεδ Ναmε οφ Νοταρψ Πυβλιχ)   

Περσοναλλψ Κνοων   ΟΡ Προδυχεδ Ιδεντιφιχατιον   
 

______________________________________ 
Τψπε οφ Ιδεντιφιχατιον Προδυχεδ   



 

 

 

ΦΟΡΜ 12 − ΒΙDDΕΡΣ ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ 

 

ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ:  Πλεασε ρεαδ χαρεφυλλψ, σιγν ιν τηε σπαχεσ ινδιχατεδ ανδ ρετυρν ωιτη ψουρ Βιδ.  Βιδδερ σηουλδ 
χηεχκ οφφ εαχη οφ τηε φολλοωινγ ιτεmσ ασ τηε νεχεσσαρψ αχτιον ισ χοmπλετεδ: 

1. Τηε Βιδ ηασ βεεν σιγνεδ. 

2. Τηε Βιδ πριχεσ οφφερεδ ηαϖε βεεν ρεϖιεωεδ. 

3. Τηε πριχε εξτενσιονσ ανδ τοταλσ ηαϖε βεεν χηεχκεδ. 

4. Βιδ Σχηεδυλε ηασ βεεν χοmπλετεδ ανδ ατταχηεδ. 

5. Ανψ ρεθυιρεδ δραωινγσ, δεσχριπτιϖε λιτερατυρε, ετχ. ηαϖε βεεν ινχλυδεδ. 

6. Ανψ δελιϖερψ ινφορmατιον ρεθυιρεδ ισ ινχλυδεδ. 

7. Τηε φολλοωινγ ον−λινε στανδαρδ δοχυmεντσ ηαϖε βεεν ρεϖιεωεδ ανδ αχχεπτεδ ιν ΒιδΣψνχ: 
α. Χονστρυχτιον βιδ ινστρυχτιονσ φορm 
β. Χονστρυχτιον σερϖιχεσ αγρεεmεντ 
χ. Πυρχηασε ορδερ τερmσ ανδ χονδιτιονσ 

8. Αλλ οφ τηε φολλοωινγ βιδ φορmσ ηαϖε βεεν χοmπλετεδ ανδ σιγνεδ:  
α. Βιδ Φορm (Φορm 1) 
β. Χοντραχτορσ Κεψ Περσοννελ (Φορm 2) 
χ. Ματεριαλ Μανυφαχτυρερσ (Φορm 3) 
δ. Λιστ οφ Μαϕορ Συβχοντραχτορσ (Φορm 4) 
ε. Στατεmεντ οφ Εξπεριενχε (Φορm 5) 
φ. Τρενχη Σαφετψ Αχτ (Φορm 6) 
γ. Βιδ Βονδ Φορm (Φορm 7) 
η. Ινσυρανχε ανδ Βονδινγ Ρεθυιρεmεντσ (Φορm 8) 
ι. Χονφλιχτ οφ Ιντερεστ Αφφιδαϖιτ (Φορm 9) 
ϕ. ςενδορ Dεχλαρατιον Στατεmεντ (Φορm 10) 
κ. Ιmmιγρατιον Λαω Αφφιδαϖιτ Χερτιφιχατιον (Φορm 11) ΜΥΣΤ βε σιγνεδ ανδ ατταχηεδ ωιτη ψουρ 

συβmιτταλ ορ ψου ΜΑΨ βε DΕΕΜΕD ΝΟΝ−ΡΕΣΠΟΝΣΙςΕ 
λ. Σιγνεδ Γραντσ Προϖισιονσ ανδ Ασσυρανχεσ Παχκαγε ιν ιτσ εντιρετψ, ιφ αππλιχαβλε, αρε εξεχυτεδ ανδ 

σηουλδ βε ινχλυδεδ ωιτη ψουρ συβmιτταλ.   Αλλ φορmσ mυστ βε εξεχυτεδ, ορ ψου ΜΑΨ βε DΕΕΜΕD 

ΝΟΝ−ΡΕΣΠΟΝΣΙςΕ

9. Χοπιεσ οφ ρεθυιρεδ ινφορmατιον ηαϖε βεεν ατταχηεδ 
α. Βυσινεσσ ταξ Ρεχειπτ (Χολλιερ Χουντψ Βυσινεσσεσ Ονλψ) 
β. Χοmπανψ�σ Ε−ςεριφψ προφιλε παγε ορ mεmορανδυm οφ υνδερστανδινγ 
χ. Χερτιφιχατε οφ Αυτηοριτψ το Χονδυχτ Βυσινεσσ ιν Στατε οφ Φλοριδα (συνβιζ.οργ) 
δ. Ανψ ρεθυιρεδ προφεσσιοναλ λιχενσεσ � ϖαλιδ ανδ χυρρεντ (mψφλοριδαλιχενσε.χοm) 

(ιε: Γενεραλ Χοντραχτορσ λιχενσε, Υνδεργρουνδ Υτιλιτψ ανδ Εξχαϖατιον, Βυιλδερσ,  
Τραδε Χοντραχτορσ, ετχ., ασ αππλιχαβλε, ρεθυεστεδ ανδ/ορ ρεθυιρεδ.)  

10. Ιφ ρεθυιρεδ, τηε αmουντ οφ Βιδ βονδ ηασ βεεν χηεχκεδ, ανδ τηε Βιδ βονδ ορ χασηιερ�σ χηεχκ ηασ βεεν 
συβmιττεδ. 

11. Ανψ αδδενδα ηαϖε βεεν σιγνεδ ανδ αχκνοωλεδγεmεντ φορm ατταχηεδ ανδ ινχλυδεδ, ορ ψου ΜΑΨ βε 
DΕΕΜΕD ΝΟΝ−ΡΕΣΠΟΝΣΙςΕ. 

12. Τηε Βιδ ωιλλ βε υπλοαδεδ ιν τιmε το βε ρεχειϖεδ νο λατερ τηαν τηε σπεχιφιεδ οπενινγ δατε ανδ τιmε, οτηερωισε 
τηε Βιδ χαννοτ βε χονσιδερεδ. 

  



 

 

 

 

∗∗∗ΦΟΡ ΡΕςΙΕW ΟΝΛΨ � ΝΟΤ ΡΕΘΥΙΡΕD ΥΝΤΙΛ ΑWΑΡD ΙΣ ΜΑDΕ � ΠΛΕΑΣΕ ΣΕΕ ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ ΑΓΡΕΕΜΕΝΤ∗∗∗ 

ΕΞΗΙΒΙΤ Β−1: ΠΥΒΛΙΧ ΠΑΨΜΕΝΤ ΒΟΝD 

ΣΧWΡΦ Μοδιφιχατιονσ το Χλαριφιερ #2  

        Βονδ Νο. 
        Χοντραχτ Νο. 20−7770 

ΚΝΟW ΑΛΛ ΜΕΝ ΒΨ ΤΗΕΣΕ ΠΡΕΣΕΝΤΣ: Τηατ _______________________________ 
__________________________________________________________, ασ Πρινχιπαλ, ανδ 
_______________________________________________________________, ασ Συρετψ, λοχατεδ ατ 
______________________________________________________ (Βυσινεσσ Αδδρεσσ) αρε ηελδ ανδ φιρmλψ 
βουνδ το _______________________________ ασ Οβλιγεε ιν τηε συm οφ 
_________________________________________________ (∃_____________) φορ τηε παψmεντ ωηερεοφ 
ωε βινδ ουρσελϖεσ, ουρ ηειρσ, εξεχυτορσ, περσοναλ ρεπρεσεντατιϖεσ, συχχεσσορσ ανδ ασσιγνσ, ϕοιντλψ ανδ 
σεϖεραλλψ. 

WΗΕΡΕΑΣ, Πρινχιπαλ ηασ εντερεδ ιντο α χοντραχτ δατεδ ασ οφ τηε ____ δαψ οφ _______________ 20     , 
ωιτη Οβλιγεε φορ ____________________________________ ιν _______________________ αχχορδανχε 
ωιτη δραωινγσ ανδ σπεχιφιχατιονσ, ωηιχη χοντραχτ ισ ινχορπορατεδ βψ ρεφερενχε ανδ mαδε α παρτ ηερεοφ, ανδ 
ισ ρεφερρεδ το ηερειν ασ τηε Χοντραχτ. 

ΤΗΕ ΧΟΝDΙΤΙΟΝ ΟΦ ΤΗΙΣ ΒΟΝD ισ τηατ ιφ Πρινχιπαλ: 

Προmπτλψ mακεσ παψmεντ το αλλ χλαιmαντσ ασ δεφινεδ ιν Σεχτιον 255.05(1), Φλοριδα Στατυτεσ, συππλψινγ 
Πρινχιπαλ ωιτη λαβορ, mατεριαλσ ορ συππλιεσ, υσεδ διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ βψ Πρινχιπαλ ιν τηε προσεχυτιον οφ τηε 
ωορκ προϖιδεδ φορ ιν τηε Χοντραχτ, τηεν τηισ βονδ ισ ϖοιδ; οτηερωισε ιτ ρεmαινσ ιν φυλλ φορχε. 

Ανψ χηανγεσ ιν ορ υνδερ τηε Χοντραχτ ανδ χοmπλιανχε ορ νονχοmπλιανχε ωιτη ανψ φορmαλιτιεσ χοννεχτεδ 
ωιτη τηε Χοντραχτ ορ τηε χηανγεσ δο νοτ αφφεχτ Συρετιεσ οβλιγατιον υνδερ τηισ Βονδ. 

Τηε προϖισιονσ οφ τηισ βονδ αρε συβϕεχτ το τηε τιmε λιmιτατιονσ οφ Σεχτιον 255.05(2).  Ιν νο εϖεντ ωιλλ τηε 
Συρετψ βε λιαβλε ιν τηε αγγρεγατε το χλαιmαντσ φορ mορε τηαν τηε πεναλ συm οφ τηισ Παψmεντ Βονδ, ρεγαρδλεσσ 
οφ τηε νυmβερ οφ συιτσ τηατ mαψ βε φιλεδ βψ χλαιmαντσ. 

ΙΝ WΙΤΝΕΣΣ WΗΕΡΕΟΦ, τηε αβοϖε παρτιεσ ηαϖε εξεχυτεδ τηισ ινστρυmεντ τηισ _____ δαψ οφ 
______________ 20     , τηε ναmε οφ εαχη παρτψ βεινγ αφφιξεδ ανδ τηεσε πρεσεντσ δυλψ σιγνεδ βψ ιτσ 
υνδερ−σιγνεδ ρεπρεσεντατιϖε, πυρσυαντ το αυτηοριτψ οφ ιτσ γοϖερνινγ βοδψ. 



 

 

 

 
Σιγνεδ, σεαλεδ ανδ δελιϖερεδ 
ιν τηε πρεσενχε οφ: 
        ΠΡΙΝΧΙΠΑΛ 

              

       ΒΨ:       
Wιτνεσσεσ ασ το Πρινχιπαλ    ΝΑΜΕ:      
       ΙΤΣ:       
 
ΣΤΑΤΕ ΟΦ       
ΧΟΥΝΤΨ ΟΦ      

Τηε φορεγοινγ ινστρυmεντ ωασ αχκνοωλεδγεδ βεφορε mε τηισ _____δαψ οφ ___________ 20___, βψ 
____________________________, ασ __________________________ οφ 
_________________________________, α ___________ χορπορατιον, ον βεηαλφ οφ τηε χορπορατιον. Ηε/σηε 
ισ περσοναλλψ κνοων το mε ΟΡ ηασ προδυχεδ_____________ ασ ιδεντιφιχατιον ανδ διδ (διδ νοτ) τακε αν οατη. 

Μψ Χοmmισσιον Εξπιρεσ:           
        (Σιγνατυρε οφ Νοταρψ) 

      ΝΑΜΕ:       
        (Λεγιβλψ Πριντεδ) 

(ΑΦΦΙΞ ΟΦΦΙΧΙΑΛ ΣΕΑΛ)    Νοταρψ Πυβλιχ, Στατε οφ    
       Χοmmισσιον Νο.:     

ΑΤΤΕΣΤ:       ΣΥΡΕΤΨ: 

              
        (Πριντεδ Ναmε) 

       
       
       

        (Βυσινεσσ Αδδρεσσ 

              
        (Αυτηοριζεδ Σιγνατυρε) 

              
Wιτνεσσεσ το Συρετψ      (Πριντεδ Ναmε) 

 



 

 

 

ΟΡ 

              
        Ασ Αττορνεψ ιν Φαχτ 
        (Ατταχη Ποωερ οφ Αττορνεψ) 

              
Wιτνεσσεσ       (Πριντεδ Ναmε) 

 

       
       
       

       (Βυσινεσσ Αδδρεσσ) 

       
       (Τελεπηονε Νυmβερ) 

ΣΤΑΤΕ ΟΦ     
ΧΟΥΝΤΨ ΟΦ     

Τηε φορεγοινγ ινστρυmεντ ωασ αχκνοωλεδγεδ βεφορε mε τηισ ____ δαψ οφ ___________________, 20     , 
βψ _______________________________________, ασ ___________________________ οφ 
____________________________________ Συρετψ, ον βεηαλφ οφ Συρετψ.  Ηε/Σηε ισ περσοναλλψ κνοων το 
mε ΟΡ ηασ προδυχεδ _______________________________________ ασ ιδεντιφιχατιον ανδ ωηο διδ (διδ 
νοτ) τακε αν οατη. 

Μψ Χοmmισσιον Εξπιρεσ:          
       (Σιγνατυρε) 

      Ναmε:       
       (Λεγιβλψ Πριντεδ) 

(ΑΦΦΙΞ ΟΦΦΙΧΙΑΛ ΣΕΑΛ)    Νοταρψ Πυβλιχ, Στατε οφ:    
       Χοmmισσιον Νο.:     

 



 

 

 

∗∗∗ΦΟΡ ΡΕςΙΕW ΟΝΛΨ � ΝΟΤ ΡΕΘΥΙΡΕD ΥΝΤΙΛ ΑWΑΡD ΙΣ ΜΑDΕ � ΠΛΕΑΣΕ ΣΕΕ ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ ΑΓΡΕΕΜΕΝΤ∗∗∗ 

ΕΞΗΙΒΙΤ Β−2: ΠΥΒΛΙΧ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΧΕ ΒΟΝD 

ΣΧWΡΦ Μοδιφιχατιονσ το Χλαριφιερ #2  

         Βονδ Νο.    
         Χοντραχτ Νο. 20−7770 

ΚΝΟW ΑΛΛ ΜΕΝ ΒΨ ΤΗΕΣΕ ΠΡΕΣΕΝΤΣ:  Τηατ _______________________________ 
________________________, ασ Πρινχιπαλ, ανδ ______________________________ 
_____________________________, ασ Συρετψ, λοχατεδ ατ 
______________________________________________________________________ (Βυσινεσσ 
Αδδρεσσ) αρε ηελδ ανδ φιρmλψ βουνδ το ________________________________________________, ασ 
Οβλιγεε  ιν τηε συm οφ 
______________________________________________________________________ 
(∃_______________) φορ τηε παψmεντ ωηερεοφ ωε βονδ ουρσελϖεσ, ουρ ηειρσ, εξεχυτορσ, περσοναλ 
ρεπρεσεντατιϖεσ, συχχεσσορσ ανδ ασσιγνσ, ϕοιντλψ ανδ σεϖεραλλψ. 

WΗΕΡΕΑΣ, Πρινχιπαλ ηασ εντερεδ ιντο α χοντραχτ δατεδ ασ οφ τηε ____________ δαψ οφ 
__________________________________, 20     , ωιτη Οβλιγεε  φορ 
______________________________________________________________________ ιν αχχορδανχε 
ωιτη δραωινγσ ανδ σπεχιφιχατιονσ, ωηιχη χοντραχτ ισ ινχορπορατεδ βψ ρεφερενχε ανδ mαδε α παρτ ηερεοφ, ανδ 
ισ ρεφερρεδ το ηερειν ασ τηε Χοντραχτ. 

ΤΗΕ ΧΟΝDΙΤΙΟΝ ΟΦ ΤΗΙΣ ΒΟΝD ισ τηατ ιφ Πρινχιπαλ: 

1. Περφορmσ τηε Χοντραχτ ατ τηε τιmεσ ανδ ιν τηε mαννερ  πρεσχριβεδ ιν τηε Χοντραχτ; ανδ 

2. Παψσ Οβλιγεε ανψ ανδ αλλ λοσσεσ, δαmαγεσ, χοστσ ανδ αττορνεψσ∋ φεεσ τηατ Οβλιγεε συσταινσ βεχαυσε 
οφ ανψ δεφαυλτ βψ Πρινχιπαλ υνδερ τηε Χοντραχτ, ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, αλλ δελαψ δαmαγεσ, ωηετηερ 
λιθυιδατεδ ορ αχτυαλ, ινχυρρεδ βψ Οβλιγεε; ανδ 

3. Περφορmσ τηε γυαραντεε οφ αλλ ωορκ ανδ mατεριαλσ φυρνισηεδ υνδερ τηε Χοντραχτ φορ τηε τιmε σπεχιφιεδ 
ιν τηε Χοντραχτ, τηεν τηισ βονδ ισ ϖοιδ; οτηερωισε ιτ ρεmαινσ ιν φυλλ φορχε.  Ανψ χηανγεσ ιν ορ υνδερ τηε 
Χοντραχτ ανδ χοmπλιανχε ορ νονχοmπλιανχε ωιτη ανψ φορmαλιτιεσ χοννεχτεδ ωιτη τηε Χοντραχτ ορ τηε χηανγεσ 
δο νοτ αφφεχτ Συρετιεσ οβλιγατιον υνδερ τηισ Βονδ. 

Τηε Συρετψ, φορ ϖαλυε ρεχειϖεδ, ηερεβψ στιπυλατεσ ανδ αγρεεσ τηατ νο χηανγεσ, εξτενσιονσ οφ τιmε, αλτερατιονσ 
ορ αδδιτιονσ το τηε τερmσ οφ τηε Χοντραχτ ορ οτηερ ωορκ το βε περφορmεδ ηερευνδερ, ορ τηε σπεχιφιχατιονσ 
ρεφερρεδ το τηερειν σηαλλ ιν ανψωισε αφφεχτ ιτσ οβλιγατιονσ υνδερ τηισ βονδ, ανδ ιτ δοεσ ηερεβψ ωαιϖε νοτιχε 
οφ ανψ συχη χηανγεσ, εξτενσιονσ οφ τιmε, αλτερατιονσ ορ αδδιτιονσ το τηε τερmσ οφ τηε Χοντραχτ ορ το ωορκ ορ 
το τηε σπεχιφιχατιονσ. 

Τηισ ινστρυmεντ σηαλλ βε χονστρυεδ ιν αλλ ρεσπεχτσ ασ α χοmmον λαω βονδ.  Ιτ ισ εξπρεσσλψ υνδερστοοδ τηατ 
τηε τιmε προϖισιονσ ανδ στατυτε οφ λιmιτατιονσ υνδερ Σεχτιον 255.05, Φλοριδα Στατυτεσ, σηαλλ νοτ αππλψ το τηισ 
βονδ. 

Ιν νο εϖεντ ωιλλ τηε Συρετψ βε λιαβλε ιν τηε αγγρεγατε το Οβλιγεε φορ mορε τηαν τηε πεναλ συm οφ τηισ 
Περφορmανχε Βονδ ρεγαρδλεσσ οφ τηε νυmβερ οφ συιτσ τηατ mαψ βε φιλεδ βψ Οβλιγεε. 



 

 

 

ΙΝ WΙΤΝΕΣΣ WΗΕΡΕΟΦ, τηε αβοϖε παρτιεσ ηαϖε εξεχυτεδ τηισ ινστρυmεντ τηισ _____ δαψ οφ 
_______________, 20     , τηε ναmε οφ εαχη παρτψ βεινγ αφφιξεδ ανδ τηεσε πρεσεντσ δυλψ σιγνεδ βψ ιτσ 
υνδερσιγνεδ ρεπρεσεντατιϖε, πυρσυαντ το αυτηοριτψ οφ ιτσ γοϖερνινγ βοδψ. 

Σιγνεδ, σεαλεδ ανδ δελιϖερεδ 
ιν τηε πρεσενχε οφ:     ΠΡΙΝΧΙΠΑΛ 

              

       ΒΨ:       
Wιτνεσσεσ ασ το Πρινχιπαλ 
      ΝΑΜΕ:       
       ΙΤΣ:       

ΣΤΑΤΕ ΟΦ     
ΧΟΥΝΤΨ ΟΦ     

Τηε φορεγοινγ ινστρυmεντ ωασ αχκνοωλεδγεδ βεφορε mε τηισ ____ δαψ οφ ______________, 20     , βψ 
___________________________________________, ασ _____________________________ οφ 
_________________________________, α ______________________ χορπορατιον, ον βεηαλφ οφ τηε 
χορπορατιον.  Ηε/σηε ισ περσοναλλψ κνοων το mε ΟΡ ηασ προδυχεδ __________________________ 
______________________ ασ ιδεντιφιχατιον ανδ διδ (διδ νοτ) τακε αν οατη. 

Μψ Χοmmισσιον Εξπιρεσ:          
       (Σιγνατυρε) 

      Ναmε:       
       (Λεγιβλψ Πριντεδ) 

(ΑΦΦΙΞ ΟΦΦΙΧΙΑΛ ΣΕΑΛ)    Νοταρψ Πυβλιχ, Στατε οφ:    
       Χοmmισσιον Νο.:     

 



 

 

 

 

ΑΤΤΕΣΤ:      ΣΥΡΕΤΨ: 

             
       (Πριντεδ Ναmε) 

      
      
      

   (Βυσινεσσ Αδδρεσσ) 

      
       (Αυτηοριζεδ Σιγνατυρε) 

             
Wιτνεσσεσ ασ το Συρετψ    (Πριντεδ Ναmε) 

ΟΡ 

             
       Ασ Αττορνεψ ιν Φαχτ 
       (Ατταχη Ποωερ οφ Αττορνεψ) 

             
Wιτνεσσεσ      (Πριντεδ Ναmε) 

      
      
      

   (Βυσινεσσ Αδδρεσσ) 

            
      (Τελεπηονε Νυmβερ) 

ΣΤΑΤΕ ΟΦ      
ΧΟΥΝΤΨ ΟΦ      

Τηε φορεγοινγ ινστρυmεντ ωασ αχκνοωλεδγεδ βεφορε mε τηισ ____ δαψ οφ ______________, 20     , βψ 
_________________________, ασ ___________________ οφ _____________________________, α 

__________________________ Συρετψ, ον βεηαλφ οφ Συρετψ.  Ηε/Σηε ισ περσοναλλψ κνοων το mε ΟΡ ηασ 
προδυχεδ _____________________________ ασ ιδεντιφιχατιον ανδ ωηο διδ (διδ νοτ) τακε αν οατη. 

Μψ Χοmmισσιον Εξπιρεσ:          
       (Σιγνατυρε) 

      Ναmε:       
       (Λεγιβλψ Πριντεδ) 

(ΑΦΦΙΞ ΟΦΦΙΧΙΑΛ ΣΕΑΛ)    Νοταρψ Πυβλιχ, Στατε οφ:    
       Χοmmισσιον Νο.:    
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