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1. Σολιχιτατιον Οϖερϖιεω
1.1

Ιντροδυχτιον / Αντιχιπατεδ Αγρεεmεντ Τερm

Μιαmι−Dαδε Χουντψ, ηερειναφτερ ρεφερρεδ το ασ τηε “Χουντψ,” ασ ρεπρεσεντεδ βψ τηε Μιαmι−Dαδε Χουντψ Παρκσ, Ρεχρεατιον ανδ Οπεν
Σπαχεσ Dεπαρτmεντ, ηερειναφτερ ρεφερρεδ το ασ “ΠΡΟΣ”, ισ σολιχιτινγ προποσαλσ φροm θυαλιφιεδ Προποσερσ το εντερ ιντο αν Ιντεριm Αγρεεmεντ
ανδ ονε ορ mορε συβσεθυεντ Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντσ, ασ φυρτηερ δεσχριβεδ ιν Σεχτιον 5.1, Αγρεεmεντ Προχεσσ, το δεσιγν,
περmιτ, χονστρυχτ/βυιλδ, φινανχε, mαναγε, οπερατε, ρεπαιρ ανδ mαινταιν τηε Ριχκενβαχκερ ανδ ςενετιαν Χαυσεωαψσ οφ Μιαmι, Φλοριδα
τογετηερ ωιτη ασσοχιατεδ ρεχρεατιοναλ ελεmεντσ αλονγ τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ ινχλυδινγ γρεενωαψσ ανδ βεαχηεσ.
Τηε Χουντψ αντιχιπατεσ εντερινγ ιντο αν Ιντεριm Αγρεεmεντ, φολλοωεδ βψ α Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ. Ρεφερ το Ατταχηmεντ 2 –
Dραφτ Ιντεριm Αγρεεmεντ ανδ Ατταχηmεντ 3 – Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ Τερm Σηεετ φορ τηε τερm περιοδσ σετ φορτη ιν εαχη. Τηε
Προϕεχτ χονστρυχτιον χοmπλετιον τιmελινε φορ τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ, ινχλυδινγ ασσοχιατεδ ρεχρεατιοναλ ελεmεντσ, γρεενωαψσ ανδ
βεαχηεσ, ισ εστιmατεδ ατ φουρ ψεαρσ ανδ φορ τηε ςενετιαν Χαυσεωαψ ισ εστιmατεδ ατ σεϖεν ψεαρσ, φροm τηε εξεχυτιον οφ τηε
Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ.
1.2

Αντιχιπατεδ Σχηεδυλε

Σολιχιτατιον Ισσυεδ
Πρε−Προποσαλ Χονφερενχε
Dεαδλινε φορ Ρεχειπτ οφ Θυεστιονσ
Προποσαλ Dυε Dατε
Εϖαλυατιον Προχεσσ
Νεγοτιατιον Προχεσσ
Αντιχιπατεδ Αωαρδ

Αυγυστ 15, 2021
Σεε φροντ χοϖερ φορ δατε, τιmε ανδ πλαχε
Οχτοβερ 12, 2021
Σεε φροντ χοϖερ φορ δατε ανδ τιmε
Νοϖεmβερ 2021−ϑανυαρψ 2022
Φεβρυαρψ−Μαρχη 2022
ϑυνε−ϑυλψ 2022
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1.3

Dεφινιτιονσ

Τηε φολλοωινγ ωορδσ ανδ εξπρεσσιονσ υσεδ ιν τηισ Σολιχιτατιον σηαλλ βε χονστρυεδ ασ φολλοωσ, εξχεπτ ωηεν ιτ ισ χλεαρ φροm τηε χοντεξτ τηατ
ανοτηερ mεανινγ ισ ιντενδεδ:
1. The word “Builder” to mean the Team Member(σ) τηατ ωιλλ βε ρεσπονσιβλε φορ αλλ χονστρυχτιον αχτιϖιτιεσ ρελατεδ το τηε Προϕεχτ, ινχλυδινγ
τηε γενεραλ χοντραχτορ ανδ ανψ συβχοντραχτορσ, ωηιχη αρε δυλψ αυτηοριζεδ το περφορm τηισ ωορκ ιν τηε στατε οφ Φλοριδα. Πρεθυαλιφιχατιον
ωιτη τηε Φλοριδα Dεπαρτmεντ οφ Τρανσπορτατιον ωιλλ αλσο βε ρεθυιρεδ, ασ αππλιχαβλε.
2. Τhe word “Causeway” shall mean, either the Rickenbacker Causeway or the Venetian Causeway ασ διστινχτλψ σετ φορτη ηερειν, ανδ
the word “Causeways” shall mean, collectively, both the Rickenbacker Causεωαψ ανδ τηε ςενετιαν Χαυσεωαψ. Βοτη Χαυσεωαψσ
χονσιστ οφ στρυχτυρεσ ιν Μιαmι, Φλοριδα τηατ mαψ εαχη χονταιν, βυτ αρε νοτ λιmιτεδ το, τηε φολλοωινγ: ραισεδ βριδγε στρυχτυρεσ σπαννινγ
Βισχαψνε Βαψ ανδ συβmεργεδ λανδσ; παϖεδ ροαδωαψσ φορ υσε βψ mοτοριζεδ ϖεηιχλεσ ανδ βιχψχλεσ; πεδεστριαν ωαλκωαψσ; αχχεσσ
ροαδσ; ρεχρεατιοναλ σηορελινεσ; ανδ/ορ οτηερ ρεχρεατιοναλ χοmπονεντσ.
3. The words “Competitive Selection Committee” to mean the group of individuals who are tasked with reviewing, evaluating and scoring
τηε Προποσαλσ συβmιττεδ ιν ρεσπονσε το τηισ ΡΦΠ.
4. The word “Concessions” to mean those goods and services provided by Concessionaire in the operation of its business to supporτ
Χαυσεωαψ−ρελατεδ ρεχρεατιοναλ υσεσ ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, φοοδ ανδ βεϖεραγε υνδερ ανψ χοντραχτ αωαρδεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηισ
αγρεεmεντ ανδ φροm ανψ πορτιον οφ τηε Προϕεχτ Σιτε.
5. The word “Conχεσσιοναιρε” to mean τηε Προποσερ τηατ ρεχειϖεσ ανψ αωαρδ οφ ανψ αγρεεmεντ φροm τηε Χουντψ ασ α ρεσυλτ οφ τηισ
Σολιχιτατιον.
6. Τηε ωορδσ “Concession Ρεϖενυεσ” to mean αλλ mονιεσ παιδ ορ παψαβλε το, ορ χονσιδερατιονσ οφ δετερmιναβλε ϖαλυε ρεχειϖεδ βψ τηε
Χονχεσσιοναιρε φορ σαλεσ mαδε, τρανσαχτιονσ ηαδ, ορ σερϖιχεσ ρενδερεδ ιν τηε οπερατιον οφ ιτσ βυσινεσσ υνδερ ανψ χοντραχτ αωαρδεδ
ασ α ρεσυλτ οφ τηισ αγρεεmεντ ανδ φροm ανψ πορτιον οφ τηε Προϕεχτ Σιτε, ρεγαρδλεσσ οφ ωηεν ορ ωηερε τηε ορδερ τηερεφορ ισ ρεχειϖεδ,
ωηετηερ παιδ ορ υνπαιδ, ωηετηερ ον α χαση ορ χρεδιτ βασισ ορ ιν χονσιδερατιον οφ ανψ οτηερ τηινγ οφ ϖαλυε: προϖιδεδ, ηοωεϖερ, τηατ τηε
φολλοωινγ σηαλλ βε εξχλυδεδ φροm τηε δεφινιτιον οφ γροσσ ρεϖενυεσ (ι) ανψ ταξεσ ιmποσεδ βψ λαω ωηιχη αρε σεπαρατελψ στατεδ το ανδ
αχτυαλλψ παιδ βψ α χυστοmερ ανδ διρεχτλψ παψαβλε βψ τηε Λεσσεε το α ταξινγ αυτηοριτψ; ανδ (ιι) αλλ σαλεσ ρεφυνδσ.
7. The word “County” to mεαν Μιαmι−Dαδε Χουντψ, α πολιτιχαλ συβδιϖισιον οφ τηε Στατε οφ Φλοριδα.
8. Τηε ωορδ “Dεσιγνερ” το mεαν τηε Τεαm Μεmβερ(σ) τηατ ωιλλ βε ρεσπονσιβλε φορ αλλ τασκσ ρελατεδ το τηε δεσιγν οφ τηε Προϕεχτ, ινχλυδινγ
τηε φολλοωινγ Κεψ Περσοννελ: αρχηιτεχτ(σ), λανδσχαπε αρχηιτεχτ(σ), ενγινεερ(σ), ανδ οτηερ προφεσσιοναλσ, τηατ αρε δυλψ αυτηοριζεδ το
περφορm τηισ ωορκ ιν τηε στατε οφ Φλοριδα. Πρεθυαλιφιχατιον ωιτη τηε Φλοριδα Dεπαρτmεντ οφ Τρανσπορτατιον ωιλλ αλσο βε ρεθυιρεδ, ασ
αππλιχαβλε.
9. Τηε ωορδσ “Eligible Financial Institution” το mεαν α βανκ ορ φινανχιαλ ινστιτυτιον ηαϖινγ λονγ−τερm, υνσεχυρεδ δεβτ ρατινγσ οφ νοτ λεσσ
than “A/A2” from two of the major national ratings agencies (ι.ε., Fitch Ratings, Moody’s Investoρ Σερϖιχε, and Standard & Poor’s
Ρατινγσ Γρουπ).
10. Τηε ωορδσ “Eligible Συρετψ” το mεαν α βονδινγ συρετψ λιχενσεδ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα, λιστεδ ον τηε Υ.Σ. Department of the Treasury’s
“Listing and Approved Sureties” rated “A/A2” or higher by at least two νατιοναλλψ ρεχογνιζεδ ρατινγ αγενχιεσ (ι.ε., Φιτχη Ρατινγσ,
Moody’s Investor Service, and Standard & Poor’s Ratings Group) or rated at least A, Class VII or better according to A.M. Best’s
Φινανχιαλ Στρενγτη Ρατινγ ανδ Φινανχιαλ Σιζε.
11. Τηε ωορδσ “Equity Participant” το mεαν each member of a Project Team that will contribute shareholders’ equity to the Προποσερ ασ
παρτ οφ τηε φινανχινγ πλαν φορ τηε Προϕεχτ.
12. The word “Φινανχε Τεαm” to mean τηε Τεαm Μεmβερ(σ) ρεσπονσιβλε φορ οβταινινγ φινανχινγ φορ τηε Προϕεχτ.
13. The term “Greenway” to mean a multi−υσε πατηωαψ φορ πυβλιχ υσεσ συχη ασ ωαλκινγ, ρυννινγ, βιχψχλινγ ανδ οτηερ ρεχρεατιοναλ ανδ
νον−mοτοριζεδ τρανσπορτατιον υσεσ.
14. The words “Interim Agreement” to mean the πρεδεϖελοπmεντ αγρεεmεντ εντερεδ ιντο βψ τηε Χουντψ ανδ τηε Χονχεσσιοναιρε ωηιχη
προϖιδεσ φορ τηε Πρε−Dεϖελοπmεντ Wορκ ανδ νεγοτιατιονσ οφ τηε Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ. Α δραφτ Ιντεριm Αγρεεmεντ ισ
ατταχηεδ ηερετο ασ Ατταχηmεντ 2.
15. The words “Κεψ Περσοννελ” to mean τηε εmπλοψεεσ το βε ασσιγνεδ το οϖερσεε δεϖελοπmεντ οφ τηε Προϕεχτ ασ δεσχριβεδ ιν εαχη
Προποσαλ.
16. The words “Παρκσ ανδ Open Space Master Plan” or “OSMP” to mean Τηε Μιαmι−Dαδε Χουντψ Παρκσ ανδ Οπεν Σπαχε Σψστεm
Μαστερ Πλαν δατεδ Dεχεmβερ 2007, α χοπψ οφ ωηιχη ισ ατταχηεδ ηερετο ιν Ατταχηmεντ 1, Τεχηνιχαλ Σπεχιφιχατιονσ, Εξηιβιτ D.
17. The words “Operations and Maintenance Provider” to mean the Team Member(σ) τηατ ισ ρεσπονσιβλε φορ τηε ονγοινγ οπερατιον ανδ
mαναγεmεντ χοmπονεντ οφ τηε Προϕεχτ φολλοωινγ χοmπλετιον οφ τηε Προϕεχτ.
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18. The word “Προϕεχτ” to mean the δεσιγν, ενϖιρονmενταλ αππροϖαλσ, περmιττινγ, χονστρυχτιον, φινανχινγ, οπερατιον, ρεπαιρ ανδ
mαιντενανχε οφ τηε Χαυσεωαψσ ανδ ασσοχιατεδ ρεχρεατιοναλ ελεmεντσ, ινχλυδινγ αλλ τανγιβλε ανδ ιντανγιβλε προδυχτσ ανδ Σερϖιχεσ ατ
τηε λοχατιονσ ιδεντιφιεδ ιν Dραφτ Ιντεριm Αγρεεmεντ (Ατταχηmεντ 2), Εξηιβιτ Α, Προϕεχτ Λοχατιον Μαπσ ανδ ασ ρεθυιρεδ υνδερ ανψ
Ιντεριm Αγρεεmεντ αωαρδεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηισ Σολιχιτατιον ανδ ανψ Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ ανδ ιν χοmπλιανχε ωιτη τηε Προϕεχτ
Σχοπε ανδ Τεχηνιχαλ Σπεχιφιχατιονσ (Ατταχηmεντ 1).
19. The words “Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ” to mεαν ανψ αγρεεmεντ εντερεδ ιντο βψ τηε Χουντψ ανδ τηε Χονχεσσιοναιρε, ωηιχη
εσταβλισηεσ τηε τερmσ ανδ χονδιτιονσ ωηιχη γοϖερν τηε χοmπλετιον οφ τηε Προϕεχτ ανδ τηε προϖισιον οφ Σερϖιχεσ ρελατεδ το τηε Προϕεχτ
φολλοωινγ σχηεδυλεδ Συβσταντιαλ Χοmπλετιον οφ τηε Προϕεχτ. Α τερm σηεετ φορ αντιχιπατεδ χοντραχτυαλ λανγυαγε το βε ινχλυδεδ ιν τηε
Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ ισ ατταχηεδ ηερετο ασ Ατταχηmεντ 3.
20. The words “Project Scope” to mean Section 3 of this Solicitation, which details the Project and Services required to provide τηε
Προϕεχτ το τηε Χουντψ.
21. The words “Project Site” to mean the land and improvements located within the boundaries as shown in and set forth in: (a) for
Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ, Εξηιβιτ Α − Χονχεπτ Πλανσ; ανδ (β) φορ τηε ςενετιαν Χαυσεωαψ, Εξηιβιτ Α – Χονχεπτ Πλανσ, βοτη οφ ωηιχη
αρε ινχορπορατεδ ωιτηιν Ατταχηmεντ 1, Τεχηνιχαλ Σπεχιφιχατιονσ.
22. The words “Project Team” to mean all τηε Προποσερ, Τεαm Μεmβερσ, ανδ ανψ Συβχοντραχτορσ προποσεδ βψ α Προποσερ ιν ρεσπονσε
το τηισ ΡΦΠ.
23. The word “Proposal” to mean the properly εξεχυτεδ ανδ χοmπλετεδ ωριττεν γοοδ φαιτη χοmmιτmεντ βψ τηε Προποσερ συβmιττεδ ιν
ρεσπονσε το τηισ Σολιχιτατιον βψ α Προποσερ φορ τηε Προϕεχτ, ανδ ασ αmενδεδ ορ mοδιφιεδ τηρουγη νεγοτιατιονσ.
24. The word “Proposer” to mean the φιρm, χορπορατιον, ϕοιντ ϖεντυρε, παρτνερσηιπσ, ινδιϖιδυαλ, ορ οτηερ λεγαλ εντιτψ, ασ στατεδ ον τηε
Προποσαλ Συβmιτταλ Φορm χοmπλετε ϖια ΒιδΣψνχ, συβmιττινγ α προποσαλ το τηισ Σολιχιτατιον. Συχη εντιτψ mυστ βε ιν εξιστενχε ατ τηε
τιmε οφ Προποσαλ συβmισσιον. Φαιλυρε το βε λεγαλλψ εσταβλισηεδ mαψ ρεσυλτ ιν α Προποσαλ(σ) βεινγ δεεmεδ νον−ρεσπονσιϖε ιν
αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον 4.1.
25. The word “PROS” to mean the Miami−Dαδε Χουντψ Παρκσ, Ρεχρεατιον ανδ Οπεν Σπαχεσ Dεπαρτmεντ.
26. The term "Public Park”" to mean a park, beαχη, ρεχρεατιον ορ οπεν σπαχε φαχιλιτψ οωνεδ βψ Μιαmι−Dαδε Χουντψ ορ α mυνιχιπαλιτψ φορ
πυβλιχ υσε.
27. The word “Solicitation” to mean this Request for Proposals (“ΡΦΠ”) δοχυmεντ, ανδ αλλ ασσοχιατεδ αδδενδα ανδ ατταχηmεντσ.
28. The word “Subcontractor” to mean any person, firm, εντιτψ, ορ οργανιζατιον, οτηερ τηαν τηε εmπλοψεεσ οφ τηε Προποσερ, ωηο χοντραχτσ
ωιτη τηε Προποσερ το φυρνιση λαβορ, ορ λαβορ ανδ mατεριαλσ, ιν χοννεχτιον ωιτη τηε Σερϖιχεσ το τηε Χουντψ, ωηετηερ διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ,
ον βεηαλφ οφ τηε Προποσερ.
29. The words “Substantial Completion” to mean when the Project is sufficiently complete, the Χαυσεωαψσ αρε ρεαδψ φορ υσε, ανδ τηε
Αρχηιτεχτ ηασ σιγνεδ ανδ δελιϖερεδ το τηε Χονχεσσιοναιρε ανδ τηε ΠΡΟΣ Χαπιταλ Προϕεχτ Μαναγερ α χερτιφιχατε χερτιφψινγ τηατ τηε
Προϕεχτ ηασ βεεν συβσταντιαλλψ χοmπλετεδ, συβϕεχτ το τηε χοmπλετιον οφ mινορ πυνχη λιστ ιτεmσ τηατ δο νοτ mατεριαλλψ αφφεχτ τηε υσε
ανδ οπερατιον οφ τηε Προϕεχτ, ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Τεχηνιχαλ Σπεχιφιχατιονσ (Ατταχηmεντ 1).
30. Τηe words “Sustainable Procurement Practices” to mean purchasing that takes into account the environmental, economic and
σοχιαλλψ ρεσπονσιβλε requirements of the County’s spending. Sustainable Procurement Practices allow for the procurement of goods
ανδ σερϖιχεσ ιν α ωαψ τηατ αχηιεϖεσ ϖαλυε φορ mονεψ ον α ωηολε−λιφε βασισ ιν τερmσ οφ γενερατινγ βενεφιτσ νοτ ονλψ το τηε Χουντψ βυτ
αλσο το τηε χοmmυνιτψ σερϖεδ ανδ τηε εχονοmψ, ωηιλε ρεmαινινγ ωιτηιν τηε χαρρψινγ χαπαχιτψ οφ τηε ενϖιρονmεντ.
31. The words “Team Member(σ)” to mean τηε Προποσερ, Dεσιγνερ, Βυιλδερ, Οπερατιονσ ανδ Μαιντενανχε Προϖιδερ, ανδ Εθυιτψ
Παρτιχιπαντσ τηατ ωιλλ περφορm α λεαδ ρολε ιν τηε Προϕεχτ ορ Σερϖιχεσ ρελατεδ το τηε Προϕεχτ.
32. The words “Technical Specifications” to mean the technical and design criteria παχκαγε ατταχηεδ ηερετο ασ Ατταχηmεντ 1.
33. The words “Work” ορ “Services” το mεαν αλλ mαττερσ ανδ τηινγσ τηατ ωιλλ βε ρεθυιρεδ το βε δονε βψ τηε Χονχεσσιοναιρε ιν αχχορδανχε
ωιτη τηε Προϕεχτ Σχοπε ανδ Τεχηνιχαλ Σπεχιφιχατιονσ, τηε τερmσ ανδ χονδιτιονσ οφ τηισ Σολιχιτατιον, ανδ τηε τερmσ ανδ χονδιτιονσ οφ
τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ ανδ Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ.

2. Πρε−Προποσαλ Ινφορmατιον ανδ Αππλιχαβλε Λεγισλατιον
2.1

Γενεραλ Προποσαλ Ινφορmατιον

Τηε Χουντψ mαψ, ατ ιτσ σολε ανδ αβσολυτε δισχρετιον, ρεϕεχτ ανψ ανδ αλλ ορ παρτσ οφ ανψ ορ αλλ Προποσαλσ; αχχεπτ παρτσ οφ ανψ ανδ αλλ
Προποσαλσ; φυρτηερ νεγοτιατε προϕεχτ σχοπε ανδ φεεσ; ποστπονε ορ χανχελ ατ ανψ τιmε τηισ Σολιχιτατιον προχεσσ; ορ ωαιϖε ανψ ιρρεγυλαριτιεσ
ιν τηισ Σολιχιτατιον ορ ιν τηε Προποσαλσ ρεχειϖεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηισ προχεσσ. Τηε Χουντψ mαψ ατ ανψ τιmε, ανδ χονσιστεντ ωιτη τηε
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ρεθυιρεmεντσ οφ λαω, ρεθυεστ αδδιτιοναλ ινφορmατιον φροm ανψ ορ αλλ οφ τηε Προποσερσ ωηιχη τηε Χουντψ mαψ δετερmινε το βε νεχεσσαρψ ορ
appropriate to the County’s evaluation of the Προποσερ ορ ανψ οφ τηε Προποσαλσ.
Αλλ εξπενσεσ ινϖολϖεδ ωιτη τηε πρεπαρατιον οφ α Προποσαλ το τηε Χουντψ, ορ ανψ ωορκ περφορmεδ ιν χοννεχτιον τηερεωιτη, σηαλλ βε βορνε βψ
τηε Προποσερ. Αλλ δοχυmεντσ ανδ mατεριαλ συβmιττεδ ασ α παρτ οφ τηε Προποσαλ shall become the County’s property upon submission and
ωιλλ νοτ βε ρετυρνεδ.
Τηε Proposer’s προποσαλ ωιλλ βε χονσιδερεδ α γοοδ φαιτη χοmmιτmεντ βψ τηε Προποσερ το νεγοτιατε α χοντραχτ ωιτη τηε Χουντψ, ιν
συβσταντιαλλψ σιmιλαρ τερmσ το τηε Προποσαλ οφφερεδ ανδ, ιφ συχχεσσφυλ ιν τηε προχεσσ σετ φορτη ιν τηισ Σολιχιτατιον ανδ συβϕεχτ το ιτσ χονδιτιονσ,
το εντερ ιντο αν αγρεεmεντ ον συβσταντιαλλψ τηε τερmσ ηερειν. Προποσαλσ σηαλλ βε ιρρεϖοχαβλε υντιλ αωαρδ οφ αν Ιντεριm Αγρεεmεντ υνλεσσ
τηε Προποσαλ ισ ωιτηδραων. Α Προποσαλ mαψ βε ωιτηδραων ιν ωριτινγ ονλψ, αδδρεσσεδ το τηε Χουντψ χονταχτ περσον φορ τηισ Σολιχιτατιον,
πριορ το τηε Προποσαλ Dυε Dατε, ορ υπον τηε εξπιρατιον οφ 180 χαλενδαρ δαψσ αφτερ τηε Προποσαλ Dυε Dατε.
Ανψ Προποσερ ωηο, ατ τηε τιmε οφ Προποσαλ συβmισσιον, ισ ινϖολϖεδ ιν αν ονγοινγ βανκρυπτχψ ασ α δεβτορ, ορ ιν α ρεοργανιζατιον, λιθυιδατιον,
ορ δισσολυτιον προχεεδινγ, ορ ιφ α τρυστεε ορ ρεχειϖερ ηασ βεεν απποιντεδ οϖερ αλλ ορ α συβσταντιαλ πορτιον οφ τηε προπερτψ οφ τηε Προποσερ
υνδερ φεδεραλ βανκρυπτχψ λαω ορ ανψ στατε ινσολϖενχψ λαω, mαψ βε φουνδ νον−ρεσπονσιβλε.
Ιν χονδυχτινγ τηισ Σολιχιτατιον, τηε Χουντψ ωιλλ χοmπλψ ωιτη αλλ στατε, φεδεραλ, ανδ λοχαλ λεγισλατιον ανδ mανδατεσ. Σηουλδ αδδιτιοναλ
λεγισλατιον ορ mανδατεσ χοmε ιντο εφφεχτ δυρινγ τηε ανψ πηασε οφ τηε Σολιχιτατιον πριορ το αωαρδ τηατ ωουλδ ινϖαλιδατε α Προποσαλ, χαυσε α
Προποσαλ το νο λονγερ βε ρεσπονσιϖε, ορ οτηερωise alter the County’s ability to do business with a Proposer, the impacted Proposal may
βε ρεϕεχτεδ.
Το ρεθυεστ α χοπψ οφ ανψ χοδε σεχτιον, ρεσολυτιον ανδ/ορ αδmινιστρατιϖε/ιmπλεmεντινγ ορδερ χιτεδ ιν τηισ Σολιχιτατιον, χονταχτ τηε Χλερκ οφ
τηε Βοαρδ ατ (305) 375−5126, Μονδαψ− Φριδαψ, 8:00 α.m. – 4:30 π.m.
2.2

Πρε−Προποσαλ Χονφερενχε

Α Πρε−Προποσαλ Χονφερενχε σηαλλ βε ηελδ ατ τηε τιmε ανδ λοχατιον σπεχιφιεδ ον τηε Σολιχιτατιον χοϖεραγε παγε υνλεσσ οτηερωισε χηανγεδ
ϖια αν αδδενδυm. Αττενδανχε ισ ρεχοmmενδεδ βυτ νοτ mανδατορψ. Ιφ α Προποσερ νεεδσ α σιγν λανγυαγε ιντερπρετερ ορ mατεριαλσ ιν
αχχεσσιβλε φορmατ φορ τηισ εϖεντ, πλεασε χαλλ τηε ΑDΑ Χοορδινατορ ατ (305) 375−2013 ορ εmαιλ ηϕωριγ≅mιαmιδαδε.γοϖ ατ λεαστ φιϖε (5) δαψσ
ιν αδϖανχε οφ τηε σχηεδυλεδ δατε.
2.3

Ελεχτρονιχ Συβmισσιον οφ Προποσαλσ

Ελεχτρονιχ προποσαλ ρεσπονσεσ το τηισ ΡΦΠ αρε το βε συβmιττεδ τηρουγη α σεχυρε mαιλβοξ ατ ΒιδΣψνχ πριορ το τηε Προποσαλ Dυε
Dατε ινδιχατεδ ιν τηε Σολιχιτατιον, ορ ασ οτηερωισε mοδιφιεδ ϖια αν αδδενδυm. Ιτ ισ τηε σολε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε Προποσερ το ενσυρε
ιτσ Προποσαλ ρεαχηεσ ΒιδΣψνχ βεφορε τηε Προποσαλ Dυε Dατε ανδ τιmε. Τηερε ισ νο χοστ το τηε Προποσερ το συβmιτ α προποσαλ ιν ρεσπονσε
το α Μιαmι−Dαδε Χουντψ σολιχιτατιον ϖια ΒιδΣψνχ. Ελεχτρονιχ Προποσαλ συβmισσιονσ ρεθυιρεσ τηε υπλοαδινγ οφ ελεχτρονιχ ατταχηmεντσ, τηε
σπεχιφιχατιονσ φορ ωηιχη, ινχλυδινγ ανψ παγε ορ φορmατ ινστρυχτιονσ, ισ σπεχιφιεδ ιν τηε Προποσερ Ινφορmατιον Σεχτιον οφ τηισ Σολιχιτατιον.
Τηε συβmισσιον οφ ατταχηmεντσ χονταινινγ εmβεδδεδ δοχυmεντσ, προπριεταρψ φιλε εξτενσιονσ, ορ ΠDΦ φιλεσ τηατ χονταιν σεχυριτψ ορ
ενχρψπτιον ισ προηιβιτεδ δυε το α σψστεmατιχ λιmιτατιον ιν ΒιδΣψνχ τηατ mαψ χαυσε δοχυmεντσ το βε οmιττεδ ανδ/ορ τρανσmιττεδ το τηε
Χουντψ ιν αν ινχοmπλετε φορmατ. Συβmιττινγ προηιβιτεδ φορmατσ mαψ ρεσυλτ ιν α Προποσαλ βεινγ δεεmεδ νον−ρεσπονσιϖε.
Αλλ Πroposals received and time stamped through the County’s τηιρδ−παρτψ παρτνερ, ΒιδΣψνχ, πριορ το τηε Προποσαλ Dυε Dατε σηαλλ βε
αχχεπτεδ ασ τιmελψ συβmιττεδ. Τηε χιρχυmστανχεσ συρρουνδινγ Προποσαλσ ρεχειϖεδ ανδ τιmε σταmπεδ αφτερ τηε Προποσαλ Dυε Dατε ωιλλ
βε εϖαλυατεδ βψ τηε Ιντερναλ Σερϖιχεσ Dεπαρτmεντ in consultation with the County Attorney’s Oφφιχε το δετερmινε ωηετηερ τηε Προποσαλ
ωιλλ βε αχχεπτεδ ασ τιmελψ. Τηε ρεσπονσιβιλιτψ φορ συβmιττινγ α Προποσαλ ον ορ βεφορε τηε στατεδ τιmε ανδ δατε ισ σολελψ ανδ στριχτλψ τηε
ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε Προποσερ. Τηε Χουντψ ωιλλ ιν νο ωαψ βε ρεσπονσιβλε φορ δελαψσ χαυσεδ βψ τεχηνιχαλ διφφιχυλτψ ορ χαυσεδ βψ ανψ οτηερ
οχχυρρενχε. Αλλ εξπενσεσ ινϖολϖεδ ωιτη τηε πρεπαρατιον ανδ συβmισσιον οφ Προποσαλσ το τηε Χουντψ, ορ ανψ ωορκ περφορmεδ ιν χοννεχτιον
τηερεωιτη, σηαλλ βε βορνε βψ τηε Προποσερ(σ). Νο παρτ οφ ανψ Προποσαλ χαν βε συβmιττεδ ϖια ΗΑΡDΧΟΠΨ, ΕΜΑΙΛ, ΟΡ ΦΑΞ, υνλεσσ
οτηερωισε διρεχτεδ βψ τηε Σολιχιτατιον δοχυmεντσ.
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Α Προποσερ mαψ συβmιτ α mοδιφιεδ Προποσαλ το ρεπλαχε αλλ ορ ανψ πορτιον οφ α πρεϖιουσλψ συβmιττεδ Προποσαλ υπ υντιλ τηε Προποσαλ Dυε
Dατε. Τηε Χουντψ ωιλλ ονλψ χονσιδερ τηε λατεστ ϖερσιον οφ τηε Προποσαλ.
2.4

Αδδενδα / Ρεθυεστ φορ Ινφορmατιον

Ρεθυεστσ φορ αδδιτιοναλ ινφορmατιον ορ ινθυιριεσ περταινινγ το τηε Σολιχιτατιον mυστ βε συβmιττεδ υσινγ τηε θυεστιον/ανσωερ φεατυρε
προϖιδεδ βψ ΒιδΣψνχ πριορ το τηε Dεαδλινε φορ Ρεχειπτ οφ Θυεστιονσ σπεχιφιεδ ιν Σεχτιον 1.2. Τηε εmπλοψεεσ ανδ ρεπρεσεντατιϖεσ οφ
τηε Προποσερ mαψ νοτ χονταχτ ανψ Χουντψ σταφφ (ινχλυδινγ mεmβερσ οφ τηε Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον Χοmmιττεε) οτηερ τηαν τηε Χουντψ
Χονταχτ Περσον, ορ τηειρ δεσιγνεε, το οβταιν ινφορmατιον ον τηε Προϕεχτ. Συχη χονταχτ ωιτη Χουντψ σταφφ οτηερ τηαν τηε Χουντψ Χονταχτ
Περσον mαψ ρεσυλτ ιν τηε Proposer’s δισθυαλιφιχατιον.
Τηε Χουντψ ωιλλ ισσυε ρεσπονσεσ το ινθυιριεσ ανδ ανψ χηανγεσ το τηισ Σολιχιτατιον ιτ δεεmσ νεχεσσαρψ ιν ωριττεν αδδενδα ισσυεδ ιν ΒιδΣψνχ
πριορ το τηε Προποσαλ Dυε Dατε (σεε αδδενδυm σεχτιον οφ ΒιδΣψνχ Σιτε). Προποσερσ ωηο οβταιν χοπιεσ οφ τηισ Σολιχιτατιον φροm σουρχεσ
οτηερ τηαν τηρουγη ΒιδΣψνχ ρισκ τηε ποσσιβιλιτψ οφ νοτ ρεχειϖινγ αδδενδα ανδ αρε σολελψ ρεσπονσιβλε φορ τηοσε ρισκσ. Προποσερσ σηουλδ νοτ
ρελψ ον ανψ ρεπρεσεντατιονσ, στατεmεντσ ορ εξπλανατιονσ οτηερ τηαν τηοσε mαδε ιν τηισ Σολιχιτατιον ορ ιν ανψ ωριττεν αδδενδα το τηισ
Σολιχιτατιον. Wηερε τηερε αππεαρσ το βε χονφλιχτ βετωεεν τηε Σολιχιτατιον ανδ ανψ αδδενδα, τηε λαστ αδδενδυm ισσυεδ σηαλλ πρεϖαιλ. Ιτ ισ
the Proposer’s responsibility to assure receipt of all addenda. Προποσερσ αρε ρεθυιρεδ το αχκνοωλεδγε τηε ρεχειπτ οφ αδδενδα ιν ΒιδΣψνχ
πριορ το συβmιττινγ α Προποσαλ.
2.5

Ασπιρατιοναλ Πολιχψ Ρεγαρδινγ Dιϖερσιτψ

Πυρσυαντ το Ρεσολυτιον Νο. Ρ−1106−15, Μιαmι−Dαδε Χουντψ ϖενδορσ αρε ενχουραγεδ το υτιλιζε α διϖερσε ωορκφορχε τηατ ισ ρεφλεχτιϖε οφ τηε
ραχιαλ, γενδερ ανδ ετηνιχ διϖερσιτψ οφ Μιαmι−Dαδε Χουντψ ανδ εmπλοψ λοχαλλψ−βασεδ σmαλλ φιρmσ ανδ εmπλοψεεσ φροm τηε χοmmυνιτιεσ
ωηερε ωορκ ισ βεινγ περφορmεδ ιν τηειρ περφορmανχε οφ ωορκ φορ τηε Χουντψ. Τηισ πολιχψ σηαλλ νοτ βε α χονδιτιον οφ χοντραχτινγ ωιτη τηε
Χουντψ, νορ ωιλλ ιτ βε α φαχτορ ιν τηε εϖαλυατιον οφ σολιχιτατιονσ υνλεσσ περmιττεδ βψ λαω.
2.6

Χονε οφ Σιλενχε

Πυρσυαντ το Σεχτιον 2−11.1(τ) οφ τηε Χοδε οφ Μιαmι−Dαδε Χουντψ, as amended, a “Cone of Silence” ισ ιmποσεδ υπον εαχη ΡΦΠ αφτερ
αδϖερτισεmεντ ανδ τερmινατεσ ατ τηε τιmε α ωριττεν ρεχοmmενδατιον ισ ισσυεδ. Τηε Χονε οφ Σιλενχε προηιβιτσ ανψ χοmmυνιχατιον
ρεγαρδινγ ΡΦΠσ βετωεεν, αmονγ οτηερσ:
•
•
•
•

ποτεντιαλ Προποσερσ, σερϖιχε προϖιδερσ, λοββψιστσ ορ χονσυλταντσ ανδ the County’s professional staff including, but not limited to,
the County Mayor and the County Mayor’s staff, County Commissioners or their respective staffs;
τηε Χουντψ Χοmmισσιονερσ ορ τηειρ ρεσπεχτιϖε σταφφσ ανδ the County’s professional staff includinγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, τηε Χουντψ
Mayor and the County Mayor’s staff;
potential Proposers, service providers, lobbyists or consultants, any member of the County’s professional staff, the Mayor,
Χουντψ Χοmmισσιονερσ ορ τηειρ ρεσπεχτιϖε σταφφσ ανδ ανψ mεmβερ οφ τηε ρεσπεχτιϖε Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον Χοmmιττεε; ορ
ανψ mεmβερ οφ τηε Χουντψ∋σ προφεσσιοναλ σταφφ ανδ ανψ mεmβερ οφ τηε Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον Χοmmιττεε.

Τηε προϖισιονσ δο νοτ αππλψ το, αmονγ οτηερ χοmmυνιχατιονσ:
•
•
•
•

οραλ χοmmυνιχατιονσ ωιτη τηε σταφφ οφ τηε Ιντερναλ Σερϖιχεσ Dεπαρτmεντ, ςενδορ Ουτρεαχη ανδ Συππορτ Σερϖιχεσ Σεχτιον, τηε
ρεσπονσιβλε Προχυρεmεντ Χοντραχτινγ Οφφιχερ, or the County Attorney’s Office προϖιδεδ τηε χοmmυνιχατιον ισ λιmιτεδ στριχτλψ το
mαττερσ οφ προχεσσ ορ προχεδυρε αλρεαδψ χονταινεδ ιν τηε Σολιχιτατιον δοχυmεντ;
οραλ χοmmυνιχατιονσ ατ πρε−προποσαλ χονφερενχεσ ανδ οραλ πρεσεντατιονσ βεφορε Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον Χοmmιττεεσ δυρινγ ανψ
δυλψ νοτιχεδ πυβλιχ mεετινγ, πυβλιχ πρεσεντατιονσ mαδε το τηε Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ δυρινγ ανψ δυλψ νοτιχεδ πυβλιχ
mεετινγ;
ρεχορδεδ χοντραχτ νεγοτιατιονσ ανδ χοντραχτ νεγοτιατιον στρατεγψ σεσσιονσ;
χοmmυνιχατιονσ ιν ωριτινγ ατ ανψ τιmε ωιτη ανψ Χουντψ εmπλοψεε, οφφιχιαλ, ορ mεmβερ οφ τηε Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ
υνλεσσ σπεχιφιχαλλψ προηιβιτεδ βψ τηε αππλιχαβλε ΡΦΠ δοχυmεντσ.

Wηεν τηε Χονε οφ Σιλενχε ισ ιν εφφεχτ, αλλ ποτεντιαλ ϖενδορσ, σερϖιχε προϖιδερσ, βιδδερσ, λοββψιστσ ανδ χονσυλταντσ σηαλλ φιλε α χοπψ οφ ανψ
ωριττεν χορρεσπονδενχε χονχερνινγ τηε παρτιχυλαρ ΡΦΠ ωιτη τηε Χλερκ οφ τηε Βοαρδ, ωηιχη σηαλλ βε mαδε αϖαιλαβλε το ανψ περσον υπον
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ρεθυεστ. Τηε Χουντψ σηαλλ ρεσπονδ ιν ωριτινγ (ιφ Χουντψ δεεmσ α ρεσπονσε ισ νεχεσσαρψ) ανδ φιλε α χοπψ ωιτη τηε Χλερκ οφ τηε Βοαρδ,
ωηιχη σηαλλ βε mαδε αϖαιλαβλε το ανψ περσον υπον ρεθυεστ. Wριττεν χοmmυνιχατιονσ mαψ βε ιν τηε φορm οφ ε−mαιλ, ωιτη α χοπψ το τηε
Χλερκ οφ τηε Βοαρδ ατ χλερκβχχ≅mιαmιδαδε.γοϖ.
Αλλ ρεθυιρεmεντσ οφ τηε Χονε οφ Σιλενχε πολιχιεσ αρε αππλιχαβλε το τηισ Σολιχιτατιον ανδ mυστ βε αδηερεδ το. Ανψ ανδ αλλ ωριττεν
χοmmυνιχατιονσ ρεγαρδινγ τηε Σολιχιτατιον αρε το βε συβmιττεδ ονλψ το τηε Προχυρεmεντ Χοντραχτινγ Οφφιχερ ωιτη α χοπψ το τηε Χλερκ οφ τηε
Βοαρδ. Τηε Προποσερ σηαλλ φιλε α χοπψ οφ ανψ ωριττεν χοmmυνιχατιον ωιτη τηε Χλερκ οφ τηε Βοαρδ. Τηε Χλερκ οφ τηε Βοαρδ σηαλλ mακε
χοπιεσ αϖαιλαβλε το ανψ περσον υπον ρεθυεστ.
2.7

Χοmmυνιχατιον ωιτη Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον Χοmmιττεε Μεmβερσ

Προποσερσ αρε ηερεβψ νοτιφιεδ τηατ διρεχτ χοmmυνιχατιον, ωριττεν ορ οτηερωισε, το Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον Χοmmιττεε mεmβερσ ορ τηε
Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον Χοmmιττεε ασ α ωηολε αρε εξπρεσσλψ προηιβιτεδ. Ανψ οραλ χοmmυνιχατιονσ ωιτη Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον Χοmmιττεε
mεmβερσ οτηερ τηαν ασ προϖιδεδ ιν Σεχτιον 2−11.1 οφ τηε Χοδε οφ Μιαmι−Dαδε Χουντψ αρε προηιβιτεδ.
2.8

Κεψ Στακεηολδερσ
Τηισ Προϕεχτ ωιλλ βε αχχοmπλισηεδ τηρουγη τηε χοmmιτmεντ ανδ χοορδινατιον οφ σεϖεραλ κεψ στακεηολδερσ ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το,
τηε φολλοωινγ:
•
•
•
•
•

Μιαmι−Dαδε Χουντψ (Νοτε: Αλλ προποσεδ προϕεχτ ριγητσ−οφ−ωαψ αρε οωνεδ βψ τηε Χουντψ.)
Φλοριδα Dεπαρτmεντ οφ Τρανσπορτατιον
ςιλλαγε οφ Κεψ Βισχαψνε
Χιτψ οφ Μιαmι
Χιτψ οφ Μιαmι Βεαχη

Προποσερσ, αλλ φιρmσ ορ mεmβερσ οφ τηε Προϕεχτ Τεαm, ανδ αλλ φιρmσ ορ ινδιϖιδυαλσ ιδεντιφιεδ φορ τηισ Προϕεχτ ιν τηε Προποσαλ σηαλλ ρεφραιν
φροm χοmmυνιχατιονσ αβουτ τηε Προϕεχτ ωιτη τηε κεψ στακεηολδερσ νοτεδ ιν τηισ Σεχτιον, εξχεπτ ασ οτηερωισε σπεχιφιχαλλψ προϖιδεδ ιν τηισ
RFP. All proposed communications and questions to key stakeholders shall be submitted in writing to the County’s contact perσον φορ
τηισ ΡΦΠ. Α χοmmυνιχατιον ιν ϖιολατιον οφ τηισ Σεχτιον ωηιχη ισ δετερmινεδ βψ τηε Χουντψ, ιν ιτσ σολε δισχρετιον, το χονστιτυτε αν αττεmπτ
το οβταιν αν υνφαιρ χοmπετιτιϖε αδϖανταγε mαψ ρεσυλτ ιν τηε δισθυαλιφιχατιον οφ τηε Προποσερ.
Τηε χοmmυνιχατιον ρεστριχτιονσ ιν τηισ Σεχτιον σηαλλ τερmινατε χονχυρρεντλψ ωιτη τηε Χονε οφ Σιλενχε, ωηεν α ωριττεν αωαρδ
ρεχοmmενδατιον φορ αν Ιντεριm Αγρεεmεντ ισ ισσυεδ βψ τηε Χουντψ Μαψορ.
2.9

Πυβλιχ Εντιτψ Χριmεσ

Πυρσυαντ το Παραγραπη 2(α) οφ Σεχτιον 287.133 οφ τηε Φλοριδα Στατυτεσ, α περσον ορ αφφιλιατε ωηο ηασ βεεν πλαχεδ ον τηε χονϖιχτεδ ϖενδορ
λιστ φολλοωινγ α χονϖιχτιον φορ α πυβλιχ εντιτψ χριmε mαψ νοτ συβmιτ α προποσαλ φορ α χοντραχτ το προϖιδε ανψ γοοδσ ορ σερϖιχεσ το α πυβλιχ
εντιτψ; mαψ νοτ συβmιτ α προποσαλ ον α χοντραχτ ωιτη α πυβλιχ εντιτψ φορ τηε χονστρυχτιον ορ ρεπαιρ οφ α πυβλιχ βυιλδινγ ορ πυβλιχ ωορκ; mαψ
νοτ συβmιτ προποσαλσ ον λεασεσ οφ ρεαλ προπερτψ το α πυβλιχ εντιτψ; mαψ νοτ βε αωαρδεδ ορ περφορm ωορκ ασ α χοντραχτορ, συππλιερ,
συβχοντραχτορ, ορ χονσυλταντ υνδερ α χοντραχτ ωιτη ανψ πυβλιχ εντιτψ; ανδ, mαψ νοτ τρανσαχτ βυσινεσσ ωιτη ανψ πυβλιχ εντιτψ ιν εξχεσσ οφ
τηε τηρεσηολδ αmουντ προϖιδεδ ιν Σεχτιον 287.017 οφ τηε Φλοριδα Στατυτεσ φορ Χατεγορψ Τωο φορ α περιοδ οφ τηιρτψ−σιξ (36) mοντησ φροm τηε
δατε οφ βεινγ πλαχεδ ον τηε χονϖιχτεδ ϖενδορ λιστ.
2.10

Λοββψιστ Χοντινγενχψ Φεεσ

(α) Ιν αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον 2−11.1(σ) οφ τηε Χοδε οφ Μιαmι−Dαδε Χουντψ, αφτερ Μαψ 16, 2003, νο περσον mαψ, ιν ωηολε ορ ιν παρτ,
παψ, γιϖε ορ αγρεε το παψ ορ γιϖε α χοντινγενχψ φεε το ανοτηερ περσον. Νο περσον mαψ, ιν ωηολε ορ ιν παρτ, ρεχειϖε ορ αγρεε το ρεχειϖε
α χοντινγενχψ φεε.
(β) Α χοντινγενχψ φεε ισ α φεε, βονυσ, χοmmισσιον ορ νον−mονεταρψ βενεφιτ ασ χοmπενσατιον ωηιχη ισ δεπενδεντ ον ορ ιν ανψ ωαψ
χοντινγεντ υπον τηε πασσαγε, δεφεατ, ορ mοδιφιχατιον οφ: 1) ανψ ορδινανχε, ρεσολυτιον, αχτιον ορ δεχισιον οφ τηε Χουντψ Χοmmισσιον;
2) ανψ αχτιον, δεχισιον ορ ρεχοmmενδατιον οφ τηε Χουντψ Μαψορ ορ ανψ Χουντψ βοαρδ ορ χοmmιττεε; ορ 3) ανψ αχτιον, δεχισιον ορ
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ρεχοmmενδατιον οφ ανψ Χουντψ περσοννελ δυρινγ τηε τιmε περιοδ οφ τηε εντιρε δεχισιον−mακινγ προχεσσ ρεγαρδινγ συχη αχτιον,
δεχισιον ορ ρεχοmmενδατιον ωηιχη φορεσεεαβλψ ωιλλ βε ηεαρδ ορ ρεϖιεωεδ βψ τηε Χουντψ Χοmmισσιον ορ α Χουντψ βοαρδ ορ χοmmιττεε.
2.11

Χολλυσιον

Ιν αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον 2−8.1.1 οφ τηε Χοδε οφ Μιαmι−Dαδε Χουντψ, ωηερε τωο (2) ορ mορε ρελατεδ παρτιεσ, ασ δεφινεδ ηερειν, εαχη
συβmιτ α προποσαλ φορ ανψ χοντραχτ, συχη προποσαλσ σηαλλ βε πρεσυmεδ το βε χολλυσιϖε. Τηε φορεγοινγ πρεσυmπτιον mαψ βε ρεβυττεδ βψ
τηε πρεσεντατιον οφ εϖιδενχε ασ το τηε εξτεντ οφ οωνερσηιπ, χοντρολ ανδ mαναγεmεντ οφ συχη ρελατεδ παρτιεσ ιν πρεπαρατιον ανδ συβmιτταλ
οφ συχη προποσαλσ. Ρελατεδ παρτιεσ σηαλλ mεαν Προποσερ, τηε πρινχιπαλσ, χορπορατε οφφιχερσ, ανδ mαναγερσ οφ τηε Προποσερ; ορ τηε σπουσε,
δοmεστιχ παρτνερ, παρεντσ, στεππαρεντσ, σιβλινγσ, χηιλδρεν ορ στεπχηιλδρεν οφ α Προποσερ ορ τηε πρινχιπαλσ, χορπορατε οφφιχερσ ανδ mαναγερσ
τηερεοφ ωηιχη ηαϖε α διρεχτ ορ ινδιρεχτ οωνερσηιπ ιντερεστ ιν ανοτηερ Προποσερ φορ τηε σαmε χοντραχτ ορ ιν ωηιχη α παρεντ χοmπανψ ορ τηε
πρινχιπαλσ τηερεοφ οφ ονε Προποσερ ηαϖε α διρεχτ ορ ινδιρεχτ οωνερσηιπ ιν ανοτηερ Προποσερ φορ τηε σαmε χοντραχτ. Προποσαλσ φουνδ το βε
χολλυσιϖε σηαλλ βε ρεϕεχτεδ. Προποσερσ ωηο ηαϖε βεεν φουνδ το ηαϖε ενγαγεδ ιν χολλυσιον mαψ βε χονσιδερεδ νον−ρεσπονσιβλε, ανδ mαψ
βε συσπενδεδ ορ δεβαρρεδ, ανδ ανψ χοντραχτ ρεσυλτινγ φροm χολλυσιϖε βιδδινγ mαψ βε τερmινατεδ φορ δεφαυλτ.
Φυρτηερ, Τεαm Μεmβερσ ανδ Κεψ Περσοννελ οφ α Προποσερ are precluded from participating, in any capacity, on another Proposer’s
Προϕεχτ Τεαm φορ πυρποσεσ οφ συβmιττινγ α Προποσαλ το τηισ Σολιχιτατιον. Προποσερσ τηατ φαιλ το χοmπλψ ωιτη τηε προηιβιτιον χονταινεδ ιν τηισ
παραγραπη mαψ βε ρεϕεχτεδ ανδ δισθυαλιφιεδ φροm φυρτηερ εϖαλυατιον υνδερ τηισ Σολιχιτατιον.
2.12

Οργανιζατιοναλ Χονφλιχτ οφ Ιντερεστ

Τηε Χουντψ αδοπτσ τηε προϖισιονσ οφ τηισ Σεχτιον το γοϖερν ποτεντιαλ χονφλιχτσ οφ ιντερεστ. Ιτ ισ τηε πολιχψ οφ τηε Χουντψ, ιmπλεmεντεδ
τηρουγη τηισ Σεχτιον, το ιδεντιφψ, αναλψζε ανδ αδδρεσσ οργανιζατιοναλ χονφλιχτσ οφ ιντερεστ τηατ mιγητ οτηερωισε εξιστ ιν ορδερ το mαινταιν
the public’s trust in the integrity and fairness of the County’s contracτινγ φορ τηε Προϕεχτ ανδ το προτεχτ τηε βυσινεσσ ιντερεστσ οφ τηε Χουντψ
τηερεβψ σαφεγυαρδινγ πυβλιχ δολλαρσ. Τηισ πολιχψ σηαλλ βε συππλεmενταλ το ανδ νοτ ιν δερογατιον οφ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ λαω ρελατινγ το
χονφλιχτσ οφ ιντερεστ ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεd to, the County’s Code of Ethics.
Αν οργανιζατιοναλ χονφλιχτ οφ ιντερεστ ισ α σιτυατιον ιν ωηιχη α περσον: (α) υνδερ α χοντραχτ ωιτη τηε Χουντψ ινχλυδινγ α παρτιχυλαρ ωορκ ορδερ
ορ δεφινεδ τασκ, ισ ρεθυιρεδ το εξερχισε ϕυδγmεντ το ασσιστ τηε Χουντψ ιν α mαττερ (συχη ασ ιν δραφτινγ σπεχιφιχατιονσ ορ ασσεσσινγ ανοτηερ
consultant’s or contractor’s proposal or performance) and the person has a direct or indirect financial or other interest at στακε ιν τηε
mαττερ, σο τηατ α ρεασοναβλε περσον mιγητ ηαϖε χονχερν τηατ ωηεν περφορmινγ ωορκ υνδερ τηε χοντραχτ, τηε περσον mαψ βε ιmπροπερλψ
ινφλυενχεδ βψ ιτσ οων ιντερεστσ ρατηερ τηαν τηε βεστ ιντερεστ οφ τηε Χουντψ , ορ (β) ωουλδ ηαϖε αν υνφαιρ χοmπετιτιϖε αδϖανταγε ιν α Χουντψ
χοmπετιτιϖε σολιχιτατιον ασ α ρεσυλτ οφ ηαϖινγ περφορmεδ ωορκ ον α Χουντψ χοντραχτ τηατ πυτ τηε περσον ιν α ποσιτιον το ινφλυενχε τηε ρεσυλτ
οφ τηε Σολιχιτατιον.
Any person’s: (a) execution of the Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ ορ Ιντεριm Αγρεεmεντ σολιχιτεδ υνδερ τηισ προχεσσ, ορ τηε αγρεεmεντ
to perform any portion of the work thereunder or (b) making any claim for payment thereunder, constitutes such person’s certiφιχατιον το
τηε Χουντψ τηατ τηε περσον δοεσ νοτ ηαϖε κνοωλεδγε οφ ανψ οργανιζατιοναλ χονφλιχτσ οφ ιντερεστ το εξιστ ιν περφορmινγ τηε ωορκ υνδερ τηοσε
αγρεεmεντσ. Τηε Χουντψ mαψ ατ ανψ τιmε ρεθυιρε τηε περσον το εξεχυτε αν εξπρεσσ ωριττεν χερτιφιχατιον τηατ αφτερ διλιγεντ ινθυιρψ τηε
περσον δοεσ νοτ ηαϖε κνοωλεδγε οφ ανψ οργανιζατιοναλ χονφλιχτ οφ ιντερεστ. Τηε Χουντψ mαψ αλσο ρεθυιρε τηε περσον το σετ φορτη ιν ωριτινγ
τηε σχοπε οφ τηε ινθυιρψ χονδυχτεδ το mακε τηε εξπρεσσ χερτιφιχατιον. Φαιλυρε το mακε διλιγεντ ινθυιρψ, το δισχλοσε α κνοων χονφλιχτ ορ
ποτεντιαλ χονφλιχτ, ορ το εξεχυτε τηε δοχυmεντσ ρεθυιρεδ το βε προδυχεδ mαψ βε χονσιδερεδ, ιφ πρε αωαρδ, α ρεασον φορ δισθυαλιφιχατιον οφ
τηε Προποσαλ, ανδ φολλοωινγ αωαρδ, α mατεριαλ βρεαχη οφ αν αωαρδεδ Αγρεεmεντ.
2.12.1 Ιδεντιφιχατιον οφ Οργανιζατιοναλ Χονφλιχτ οφ Ιντερεστ
Προποσερσ σηαλλ βε οβλιγατεδ το δισχλοσε το τηε Χουντψ ανψ οργανιζατιοναλ χονφλιχτ οφ ιντερεστ, ορ τηε ποτεντιαλ φορ τηε σαmε το οχχυρ,
ιmmεδιατελψ υπον ιτσ δισχοϖερψ. Τηε δισχλοσυρε σηαλλ ιδεντιφψ τhe organizational conflict of interest with sufficient detail for the County’s
αναλψσισ ανδ σηαλλ προποσε α mετηοδ το αδδρεσσ τηε σαmε. Συχη δισχλοσυρε σηαλλ αλσο βε ρεπορτεδ το τηε Οφφιχε οφ τηε Ινσπεχτορ Γενεραλ
(“ΟΙΓ”) ορ το τηε Χοmmισσιον ον Ετηιχσ ανδ Πυβλιχ Τρυστ (“ΧΟΕ”). Τηε ινθυιρψ σηαλλ προποσε α mετηοδολογψ το ιδεντιφψ ανδ αδδρεσσ ανψ
ποτεντιαλ οργανιζατιοναλ χονφλιχτ οφ ιντερεστ, παρτιχυλαρλψ ιν τηοσε ινστανχεσ ωηερε τηε Προποσερ οφφερσ το υσε τηε σαmε συβχοντραχτορσ ορ
συβ−χονσυλταντσ ωηιχη φιρmσ αρε ενγαγεδ ιν οτηερ χοντραχτσ ρελατεδ το τηε Προϕεχτ ωηερε συχη υσε ισ νοτ σπεχιφιχαλλψ προηιβιτεδ βψ τηε
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αδϖανχε ρεστριχτιονσ σετ φορτη βελοω. Τηε ποτεντιαλ φορ οργανιζατιοναλ χονφλιχτσ οφ ιντερεστ, ανδ τηε mετηοδολογψ οφφερεδ το πρεϖεντ
οργανιζατιοναλ χονφλιχτσ οφ ιντερεστ, mαψ βε εϖαλυατεδ βψ τηε Χουντψ ασ α χριτεριον φορ σελεχτιον.
2.12.2 Αδδρεσσινγ Οργανιζατιοναλ Χονφλιχτσ οφ Ιντερεστ
Τηε Χουντψ ωιλλ αναλψζε ανδ αδδρεσσ οργανιζατιοναλ χονφλιχτσ οφ ιντερεστ ον α χασε βψ χασε βασισ, βεχαυσε συχη χονφλιχτσ αρισε ιν ϖαριουσ,
ανδ οφτεν υνιθυε, φαχτυαλ σεττινγσ. The County’s Ιντερναλ Σερϖιχεσ Dεπαρτmεντ Dιρεχτορ, ωιτη τηε ασσιστανχε οφ συχη οτηερ περσονσ ασ ηε
mαψ δεεm αππροπριατε, σηαλλ mακε τηε φιναλ δεχισιον ασ το ηοω το αδδρεσσ αν οργανιζατιοναλ χονφλιχτ οφ ιντερεστ. Τηε Χουντψ σηαλλ χονσιδερ
τηε σπεχιφιχ φαχτσ ανδ χιρχυmστανχεσ οφ τηε χοντραχτινγ σιτυατιον ανδ τηε νατυρε ανδ ποτεντιαλ εξτεντ οφ τηε ρισκσ ασσοχιατεδ ωιτη αν
οργανιζατιοναλ χονφλιχτ οφ ιντερεστ ωηεν δετερmινινγ ωηατ mετηοδ ορ mετηοδσ οφ αδδρεσσινγ τηε χονφλιχτ ωιλλ βε αππροπριατε. Wηεν αν
οργανιζατιοναλ χονφλιχτ οφ ιντερεστ ισ συχη τηατ ιτ ρισκσ ιmπαιρινγ τηε ιντεγριτψ οφ τηε Προϕεχτ, τηεν τηε Χουντψ mυστ τακε αχτιον το συβσταντιαλλψ
ρεδυχε ορ ελιmινατε τηοσε ρισκσ. Ιφ τηε ονλψ ρισκ χρεατεδ βψ αν οργανιζατιοναλ χονφλιχτ οφ ιντερεστ ισ α περφορmανχε ρισκ ρελατινγ το τηε
County’s business interests, then the County shall have broader discretion in accepting some or all of the performance risk, βυτ ονλψ
ωηεν τηε ποτεντιαλ harm to the County’s interest is outweighed by the expected benefit from having the conflicted person perform the
χοντραχτ.
2.12.3 Μεασυρεσ το Αδδρεσσ Οργανιζατιοναλ Χονφλιχτσ οφ Ιντερεστ
Τηε mεασυρε, ορ χοmβινατιον οφ mεασυρεσ, ωηιχη mαψ βε αππροπριατε το αδδρεσσ αν οργανιζατιοναλ χονφλιχτ οφ ιντερεστ, ιφ ανψ, σηαλλ βε
δεχιδεδ βψ τηε County’s Ιντερναλ Σερϖιχεσ Dεπαρτmεντ Dιρεχτορ, ανδ ινχλυδε, βυτ αρε νοτ λιmιτεδ το: (α) αϖοιδανχε οφ ρισκ τηρουγη ρεδυχτιον
οφ συβϕεχτιϖιτψ ιν τηε αναλψσισ ορ βψ δεφινινγ ωορκ τασκσ ανδ δελιϖεραβλεσ ωιτη σπεχιφιχιτψ, (β) ρεθυιρινγ τηε Προποσερ, ιτσ Τεαm Μεmβερσ,
ιτσ Κεψ Περσοννελ, ορ ιτσ συβχοντραχτορσ ορ συβ−χονσυλταντσ το ιmπλεmεντ στρυχτυραλ βαρριερσ (φιρεωαλλσ) ανδ ιντερναλ χορπορατε χοντρολσ, (χ)
λιmιτινγ τηε συβχοντραχτορ, συβ−χονσυλταντ ορ περσοννελ το βε ινϖολϖεδ ιν α ωορκ ασσιγνmεντ, (δ) εmπλοψινγ σπεχιφιχ ηουρλψ λιmιτσ ον δεφινεδ
τασκσ, (ε) λιmιτινγ ορ προηιβιτινγ χερταιν πασσ τηρουγη φεεσ ανδ mαρκυπσ, (φ) εξεχυτινγ α mιτιγατιον πλαν ωηιχη ωιλλ δεφινε σπεχιφιχ δυτιεσ το
mιτιγατε οργανιζατιοναλ χονφλιχτσ οφ ιντερεστ, (γ) ρεθυιρινγ περσονσ ωηο αρε χονφλιχτ φρεε το περφορm ιδεντιφιεδ αρεασ οφ ωορκ, (η) ρεθυιρινγ
τηε περσον το αδοπτ, δισσεmινατε ανδ ινστρυχτ σταφφ ον χονφλιχτ οφ ιντερεστ ιδεντιφιχατιον ανδ ρεmεδιατιον προχεδυρεσ ανδ (ι) ρελψινγ ον mορε
τηαν ονε σουρχε ορ ον οβϕεχτιϖε ορ ϖεριφιαβλε δατα ορ ινφορmατιον.
2.12.4 Dοχυmεντατιον ανδ Εϖαλυατιον
Τηε County’s Ιντερναλ Σερϖιχεσ Dεπαρτmεντ Dιρεχτορ ωιλλ σετ φορτη α ωριττεν εξπλανατιον, το βε ινχλυδεδ ιν τηε Σολιχιτατιον φιλε, οφ τηε
mετηοδολογψ υσεδ το αδδρεσσ αν ιδεντιφιεδ οργανιζατιοναλ χονφλιχτ οφ ιντερεστ. Τηε Χουντψ σηαλλ περιοδιχαλλψ εϖαλυατε τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ
τηε mετηοδολογψ ιν τηε προτεχτιον οφ τηε δελιϖεραβλεσ. Υπον τηε ρενδερινγ οφ α δεχισιον ρεγαρδινγ τηε ρεσολυτιον οφ α ρεπορτεδ χονφλιχτ οφ
ιντερεστ, α χοπψ οφ ανψ φινδινγσ σηαλλ βε φορωαρδεδ το τηε ΟΙΓ ορ ΧΟΕ.
2.12.5 Οργανιζατιοναλ Χονφλιχτσ οφ Ιντερεστ Wηιχη Αρε Νοτ Ρεmεδιεδ
Ιφ ιν τηε σολε δισχρετιον οφ τηε Χουντψ τηερε ισ νο mεασυρε ορ χοmβινατιον οφ mεασυρεσ ωηιχη προτεχτ τηε Χουντψ αγαινστ τηε οργανιζατιοναλ
χονφλιχτ οφ ιντερεστ, τηε Προποσερ, ορ ιτσ Κεψ Περσοννελ, mαψ νοτ περφορm τηε συβϕεχτ ωορκ. Τηε Χουντψ mαψ ιν ιτσ δισχρετιον, ιφ πρε αωαρδ,
δεχιδε νοτ το αωαρδ αν Αγρεεmεντ το τηε αφφεχτεδ Προποσερ, ανδ φολλοωινγ αωαρδ, τερmινατε αν Αγρεεmεντ, ορ πορτιον τηερεοφ, ωηιχη τηε
περσον ηασ mατεριαλλψ βρεαχηεδ βεχαυσε οφ συχη ιναβιλιτψ το περφορm.
2.12.6 Χουντψ Αδϖισορσ ανδ Αδϖανχε Ρεστριχτιονσ
Τηε Χουντψ ηασ ρεταινεδ τηε φολλοωινγ αδϖισορσ το ασσιστ ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ τηισ ΡΦΠ:
•

ΡΣ&Η, Ινχ. (Τεχηνιχαλ)

Τηε Χουντψ ισ ιν τηε προχεσσ οφ χοmπετιτιϖελψ σελεχτινγ α Π3 ανδ Φινανχιαλ αδϖισορ το ασσιστ ωιτη τηισ ΡΦΠ. Τηατ αδϖισορ ωιλλ βε ινχλυδεδ
ιν τηισ σεχτιον, ονχε σελεχτεδ.
Τηε Χουντψ πρεϖιουσλψ ρεταινεδ α φινανχιαλ αδϖισορ το ασσιστ ιν τηε ρεϖιεω οφ τηε υνσολιχιτεδ Προποσαλ, ινχλυδινγ τηε φολλοωινγ:
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•

Public Financial Management (“PFM”)

Τηε φιρmσ λιστεδ ιν τηισ Σεχτιον, ορ ανψ περσον χυρρεντλψ ορ φορmερλψ εmπλοψεδ ορ χοντραχτεδ βψ τηοσε φιρmσ ωιτη ανψ mατεριαλ ρεσπονσιβιλιτψ
ιν χοννεχτιον ωιτη τηισ Προϕεχτ, αρε εξπρεσσλψ εξχλυδεδ φροm παρτιχιπατιον ον α Προϕεχτ Τεαm ορ οτηερωισε περφορmινγ ανψ Σερϖιχεσ ον τηε
Προϕεχτ φορ α Προποσερ ορ φυτυρε Χονχεσσιοναιρε. Inclusion of any such person in violation of this restriction may, in the County’s sole
δισχρετιον, ρεσυλτ ιν δισθυαλιφιχατιον οφ τηε Προποσερ. Contact with any such person may constitute a violation of the County’s Cone of
Σιλενχε.
2.13

Προποσαλ Σεχυριτψ

Προποσερσ mυστ συβmιτ ονε ορ mορε Προποσαλ σεχυριτψ(ιεσ) ωιτη Προποσαλ(σ) ιν τηε αγγρεγατε αmουντ οφ ∃2,500,000 (the “Proposal
Σεχυρity”). Α χοπψ οφ τηε Προποσαλ Σεχυριτψ mυστ αχχοmπανψ τηε Προποσαλ συβmιττεδ ελεχτρονιχαλλψ τηρουγη τηε ΒιδΣψνχ σψστεm. Τηε
οριγιναλ Προποσαλ Σεχυριτψ δοχυmεντ mυστ βε ρεχειϖεδ βψ τηε Χονταχτ Περσον φορ τηισ Σολιχιτατιον ατ τηε αδδρεσσ λιστεδ ιν τηε Προποσερ
Ινφορmατιον Σεχτιον ωιτηιν 48 ηουρσ οφ τηε Προποσαλ Dυε Dατε. Προποσαλσ συβmιττεδ ωιτηουτ α Προποσαλ Σεχυριτψ mεετινγ τηε
ρεθυιρεmεντσ οφ τηισ Σεχτιον 2.13 ωιλλ βε χονσιδερεδ νον−ρεσπονσιϖε.
The Proposal Security must be in the form of an irrevocable letter of credit, certified check, cashier’s check, or surety bonδ παψαβλε το
τηε Μιαmι−Dαδε Χουντψ Παρκσ, Ρεχρεατιον ανδ Οπεν Σπαχεσ Dεπαρτmεντ, ανδ mυστ βε ισσυεδ βψ αν Ελιγιβλε Φινανχιαλ Ινστιτυτιον ορ
Ελιγιβλε Συρετψ. Ανψ βονδ σηαλλ βε ιν αχχορδανχε ωιτη Φορm D−1 ανδ ανψ λεττερ οφ χρεδιτ σηαλλ βε ιν αχχορδανχε ωιτη Φορm D−2.
Βψ συβmιττινγ ιτσ Προποσαλ, εαχη Προποσερ υνδερστανδσ ανδ αγρεεσ τηατ τηε Χουντψ σηαλλ ονλψ βε εντιτλεδ το δραω ον ιτσ Προποσαλ Σεχυριτψ
ιν ιτσ εντιρετψ ιφ ανψ οφ τηε φολλοωινγ εϖεντσ οχχυρ:
(1) Προποσερ ωιτηδραωσ, ρεπυδιατεσ ορ οτηερωισε ινδιχατεσ ιν ωριτινγ τηατ ιτ ωιλλ νοτ mεετ α χοmmιτmεντ(σ) mαδε ιν ιτσ Προποσαλ.
(2) Φολλοωινγ νοτιφιχατιον φροm τηε Χουντψ το τηε Προποσερ(σ) τηατ συχη Προποσερ(σ) ηασ βεεν ρεχοmmενδεδ το παρτιχιπατε ιν
νεγοτιατιονσ ιν αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον 4.7:
(α) Προποσερ(σ) φαιλσ το νεγοτιατε τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ ιν γοοδ φαιτη ασ δεσχριβεδ ιν Σεχτιον 4.7; ορ
(β) Προποσερ(σ) φαιλσ το προϖιδε τηε δοχυmεντσ ασ, ωηεν, ανδ το τηε εξτεντ ρεθυιρεδ υνδερ, ορ σατισφψ τηε χονδιτιονσ σετ φορτη ιν
Σεχτιον 4.7.1.
2.14

Φλοριδα Συνσηινε Λαωσ ανδ Συβmισσιον οφ Χονφιδεντιαλ Ινφορmατιον

Τηε Χουντψ, ασ πολιτιχαλ συβδιϖισιον οφ τηε Στατε οφ Φλοριδα, ισ συβϕεχτ το τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε Φλοριδα Γοϖερνmεντ ιν τηε Συνσηινε Λαω,
Χηαπτερ 286, Φλοριδα Στατυτεσ, and Chapter 119, Florida Statutes, popularly known as the "Public Record Law.” Προχυρεmεντ δεχισιονσ
αρε οφτεν ρεθυιρεδ το βε mαδε ιν πυβλιχ mεετινγσ. Ιν αδδιτιον, τηε λαω ρεθυιρεσ τηατ ρεχορδινγσ οφ χερταιν mεετινγσ βε mαδε αϖαιλαβλε το
τηε πυβλιχ αφτερ τηε mεετινγ ισ ινιτιαλλψ χονδυχτεδ ιν πριϖατε. Ασ α ρεσυλτ οφ τηεσε ρεθυιρεmεντσ, τηε Χουντψ mαψ βε ρεθυιρεδ το δισχυσσ
χερταιν χοντεντσ οφ τηε Προποσαλσ νοτωιτηστανδινγ Proposers’ χλαιm το χονφιδεντιαλιτψ ορ τραδε σεχρετ. Ασ φυρτηερ δεταιλεδ ιν τηε Προποσαλ
Συβmιτταλ Φορm το βε χοmπλετεδ ιν ΒιδΣψνχ, Προποσερσ αρε ηερεβψ νοτιφιεδ τηατ αλλ ινφορmατιον συβmιττεδ ασ παρτ οφ, ορ ιν συππορτ οφ
προποσαλσ ωιλλ βε αϖαιλαβλε φορ πυβλιχ ινσπεχτιον αφτερ οπενινγ οφ Προποσαλσ. Προποσερσ ηερεβψ ρελεασε ανδ ηολδ τηε Χουντψ ηαρmλεσσ
φροm ανψ ανδ αλλ χλαιmσ, αχτιονσ, ανδ χαυσεσ οφ αχτιον ωηιχη mαψ ρεσυλt from the County’s disclosure of any information disclosed to the
Χουντψ ασ α ρεσυλτ οφ τηισ προχεσσ. Προποσερσ αδϖισεδ το σεεκ λεγαλ αδϖιχε ιν χοννεχτιον ωιτη τηεσε mαττερσ.
2.14.1 Συβmισσιον οφ Χονφιδεντιαλ Ινφορmατιον Προτοχολ
Φλοριδα Λαω αλλοωσ χερταιν mατεριαλσ το βε τρεατεδ ασ εξεmπτ φροm δισχλοσυρε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε πυβλιχ ρεχορδσ λαω ανδ το βε ηελδ ασ
χονφιδεντιαλ. Τηε λαω οφ τηε Στατε οφ Φλοριδα αλσο ρεθυιρεσ τηατ χερταιν προχυρεmεντ δισχυσσιονσ ανδ δεχισιονσ βε mαδε ιν τηε χοντεξτ οφ
πυβλιχ mεετινγσ ανδ υλτιmατελψ ρεϖεαλεδ το τηε πυβλιχ.
Το ρεχονχιλε τηεσε ρεθυιρεmεντσ, τηε Χουντψ ωιλλ αφφορδ χονφιδεντιαλ τρεατmεντ το ινφορmατιον τηατ ισ περmιττεδ το βε συβmιττεδ ασ
χονφιδεντιαλ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε εξεmπτιονσ αϖαιλαβλε υνδερ Φλοριδα Λαω ανδ ωιτη τηισ Σολιχιτατιον ασ σετ φορτη ιν τηε φολλοωινγ
παραγραπη, εξχεπτ το τηε εξτεντ τηατ τηε Χουντψ, ιν ιτσ σολε δισχρετιον, τηρουγη ιτσ οφφιχερσ, αγεντσ, ρεπρεσεντατιϖεσ ανδ ελεχτεδ οφφιχιαλσ,
δετερmινε τηατ δισχλοσυρε οφ συχη ινφορmατιον ιs necessary to justify or support the County’s procurement recommendation, to address
αν ινθυιρψ ιν α πυβλιχ mεετινγ, ορ το δεφενδ α χηαλλενγε βρουγητ βψ ονε ορ mορε οφ τηε Προποσερσ ιν α προτεστ ηεαρινγ.
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Το φαχιλιτατε τηε συβmισσιον οφ χονφιδεντιαλ ινφορmατιον, τηε Χουντψ ηασ χρεατεδ α χοmπανιον συβmισσιον mεχηανισm ιν ΒιδΣψνχ, ιδεντιφιεδ
ασ ΡΦΠ−01982−ΧΟΝΦΙDΕΝΤΙΑΛ. Τηε ονλψ ινφορmατιον τηατ τηε Χουντψ ηασ αππροϖεδ το βε συβmιττεδ υνδερ ΡΦΠ−01982−ΧΟΝΦΙDΕΝΤΙΑΛ
ισ τηε ινφορmατιον ιδεντιφιεδ ιν τηε Προποσερ Ινφορmατιον Σεχτιον, Συβmισσιον οφ Χονφιδεντιαλ Ινφορmατιον ωηιχη Προποσερ ισ χλαιmινγ
ασ εξεmπτ υνδερ Χηαπτερ 119 οφ τηε Φλοριδα Στατυτεσ. ΟΝΛΨ ΣΥΧΗ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΑΠΠΡΟςΕD ΒΨ ΤΗΕ ΧΟΥΝΤΨ ΑΝD ΣΥΒΜΙΤΤΕD
ςΙΑ ΡΦΠ−01982−ΧΟΝΦΙDΕΝΤΙΑΛ ΣΗΑΛΛ ΒΕ ΗΕΛD ΑΣ ΧΟΝΦΙDΕΝΤΙΑΛ. Προποσερσ υνδερστανδ ανδ αγρεε τηατ ιν ορδερ το βε ελιγιβλε φορ
αωαρδ, ιτ mυστ ωαιϖε ιτσ χλαιm φορ χονφιδεντιαλιτψ το τηισ εξτεντ. Αλλ οτηερ χοmπονεντσ οφ τηε Προποσαλ mυστ βε συβmιττεδ ιν αχχορδανχε
ωιτη Σεχτιον 2.3, ινχλυδινγ the completion and electronic execution of the “WAIVER OF CONFIDENTIALITY AND TRADE SECRET
TREATMENT OF PROPOSAL” contained within the Proposer Submittal Form provided via BidSync, ανδ τηε Προποσερ’s συβmιτταλ οφ α
ρεσπονσε το τηισ ΡΦΠ σηαλλ βε δεεmεδ φορ αλλ πυρποσεσ α ωαιϖερ οφ α χλαιm το χονφιδεντιαλιτψ το τηισ εξτεντ.
2.15

Συσταιναβλε Προχυρεmεντ Πραχτιχεσ

Τηε Χουντψ ισ χοmmιττεδ το ρεσπονσιβλε στεωαρδσηιπ οφ ρεσουρχεσ ανδ το δεmονστρατινγ λεαδερσηιπ ιν συσταιναβλε βυσινεσσ
πραχτιχεσ. Αχχορδινγλψ, τηε Χουντψ ηασ αδοπτεδ συσταιναβιλιτψ πολιχιεσ ωηιχη αρε ινχορπορατεδ ιντο τηισ σολιχιτατιον. Τηε Χουντψ ωιλλ
χοντινυε το εξπλορε ανδ πυρσυε συσταιναβλε προχυρεmεντ, δεϖελοπmεντ ανδ βυσινεσσ πραχτιχεσ τηατ: (α) ρεδυχε γρεενηουσε γασεσ; (β)
φοστερ ανδ ιντεγρατε συππλιερ σmαλλ βυσινεσσ οππορτυνιτιεσ; (χ) συππορτ σαφε ανδ φαιρ λαβορ πραχτιχεσ ανδ ετηιχαλ βεηαϖιορ τηρουγηουτ τηε
supply chain; and (d) maximize fiscally responsible “high value, high impact” aχτιονσ.
2.16

Προποσαλ Συβmιτταλ Ρεθυιρεmεντσ

Ιν ρεσπονσε το τηισ Σολιχιτατιον, Προποσερσ σηουλδ χοmπλετε ανδ ρετυρν τηε εντιρε Προποσαλ Συβmισσιον Παχκαγε, ινχλυσιϖε οφ αλλ ιτεmσ
ουτλινεδ ιν Σεχτιον 6.0. Ρεσπονσεσ το τηισ ΡΦΠ σηαλλ νοτ ρεφερ το, ορ ινχορπορατε βψ ρεφερενχε, ανψ πριορ σολιχιτεδ ορ υνσολιχιτεδ συβmιτταλσ
το τηε Χουντψ. Προποσερσ σηουλδ χαρεφυλλψ φολλοω τηε φορmατ ανδ ινστρυχτιονσ ουτλινεδ τηερειν. Αλλ δοχυmεντσ ανδ ινφορmατιον mυστ βε
φυλλψ χοmπλετεδ ανδ σιγνεδ ασ ρεθυιρεδ ανδ συβmιττεδ ιν τηε mαννερ δεσχριβεδ ιν Σεχτιον 2.3 ανδ Σεχτιον 2.14.1, ασ αππλιχαβλε, ϖια τηε
BidSync system, including the completion and electronic execution of the “WAIVER OF CONFIDENTIALITY AND TRADE SECRET
TREATMENT OF PROPOSAL” contained within the Proposer Submittal Form provided via BidSync. Τηε ρεθυιρεmεντ το συβmιτ αν εντιρε
Προποσαλ αππλιεσ το αλλ Προποσερσ, ινχλυδινγ εντιτιεσ τηατ mαψ ηαϖε συβmιττεδ αν υνσολιχιτεδ προποσαλ. Προποσαλσ σηαλλ βε ωριττεν ιν
συφφιχιεντ δεταιλ ανδ ιν τηε mαννερ πρεσχριβεδ ιν τηε Προποσαλ Συβmισσιον Παχκαγε, ινχλυδινγ τηε φορmατ ουτλινεδ τηερειν, το περmιτ τηε
Χουντψ το χονδυχτ α mεανινγφυλ εϖαλυατιον οφ Προποσαλσ. Οϖερλψ ελαβορατε προποσαλσ αρε νοτ ρεθυεστεδ ορ δεσιρεδ.
Προποσαλσ σηαλλ βε συβmιττεδ εξχλυσιϖελψ ιν τηε Ενγλιση λανγυαγε υσινγ υνιτσ οφ mεασυρε χυστοmαρψ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ οφ Αmεριχα, ανδ
χοστ τερmσ ιν Υνιτεδ Στατεσ οφ Αmεριχα δολλαρ δενοmινατιονσ.
2.17

DΒΕ Χοντραχτ Μεασυρεσ

Α ραχε νευτραλ Dισαδϖανταγεδ Βυσινεσσ Εντερπρισε (DΒΕ) στατεωιδε ασπιρατιοναλ γοαλ οφ 10.65% περχεντ εξιστσ φορ Φεδεραλ Ηιγηωαψ
Αδmινιστρατιον (ΦΗWΑ)−ασσιστεδ χοντραχτσ. Τηε Χονχεσσιοναιρε σηαλλ χοmπλψ ωιτη τηε ρεθυιρεmεντσ πυρσυαντ το 49 Χοδε οφ Φεδεραλ
Ρεγυλατιονσ (ΧΦΡ) Παρτ 26 ασ ιmπλεmεντεδ βψ τηε αππροϖεδ Φλοριδα Dεπαρτmεντ οφ Τρανσπορτατιον (ΦDΟΤ) DΒΕ Προγραm. Ιν τηε αβσενχε
οφ φεδεραλ φυνδινγ, αν οϖεραλλ DΒΕ γοαλ ωιλλ νοτ βε ασσιγνεδ το τηε αππλιχαβλε Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ ανδ οτηερ χοντραχτ mεασυρεσ
mαψ αππλψ ον α προϕεχτ αγρεεmεντ βασισ.
Πυρσυαντ το 49 ΧΦΡ Παρτ 26 ανδ τηε ΦDΟΤ DΒΕ Προγραm ρεθυιρεmεντσ, ανδ αχχορδινγ το τηε Μιαmι−Dαδε Χουντψ προχυρεmεντ
γυιδελινεσ, τηισ Προϕεχτ ωιλλ βε συβϕεχτ το ανψ ανδ αλλ αππλιχαβλε DΒΕ γοαλσ φορ Αρχηιτεχτυραλ ανδ Ενγινεερινγ, Χονστρυχτιον, ανδ Γοοδσ
ανδ Σερϖιχεσ. Τηε Χονχεσσιοναιρε ωιλλ βε ρεθυιρεδ το φολλοω αλλ γυιδελινεσ περταινινγ το τηε φεδεραλ ιντερεστ οφ Πυβλιχ Πριϖατε Παρτνερσηιπ
ρεθυιρεmεντσ ωηιχη φεδεραλ ιντερεστ ωιλλ βε δετερmινεδ δυρινγ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ. DΒΕ γοαλ mεασυρεσ φορ τηισ Προϕεχτ ωιλλ βε πλαχεδ
βψ τηε Χουντψ ανδ ινχορπορατεδ ιντο τηε Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ. Τηε Χονχεσσιοναιρε ωιλλ ωορκ ωιτη τηε Χουντψ το χοmπλψ ωιτη
τηε γοαλ mεασυρεσ, ινχλυδινγ προϖιδινγ Χερτιφιχατε οφ Ασσυρανχε, Σχηεδυλε φορ Παρτιχιπατιον, ανδ Λεττερ οφ Ιντεντ.
Αδδιτιοναλλψ, ασ α πρερεθυισιτε, Προποσερσ mυστ ηαϖε αν αππροϖed DBE Affirmative Action (AA) Plan on file with FDOT’s Εθυαλ Οππορτυνιτψ
Οφφιχε (ΕΟΟ) βεφορε εξεχυτιον οφ α Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ. Τηε Χουντψ mυστ ρεχειϖε τηε DΒΕ ΑΑ Πλαν αλονγ ωιτη τηε προποσαλ
ορ πριορ το τηε αωαρδ οφ τηε Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ. ΦDΟΤ αππροϖεσ α DΒΕ ΑΑ Πλαν φορ α τηρεε−ψεαρ περιοδ; τηε Χονχεσσιοναιρε
mυστ υπδατε τηε πλαν πριορ το εξπιρατιον ορ ωηεν τηερε ισ α χηανγε ιν τηε DΒΕ Λιαισον Οφφιχερ, ορ τηε Χονχεσσιοναιρε οφφιχιαλ ωηο σιγνσ
τηε πλαν ορ βοτη. Τηε Χονχεσσιοναιρε σηουλδ εmαιλ α χοmπλετεδ ανδ σιγνεδ DΒΕ ΑΑ πλαν το: ΕΕΟφορmσ≅δοτ.στατε.φλ.υσ.
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ΦDΟΤ ωιλλ ρεϖιεω τηε πλαν, υπδατε ΦDΟΤ ρεχορδσ, ανδ ισσυε α νοτιφιχατιον οφ αππροϖαλ ορ δισαππροϖαλ. ΦDΟΤ ωιλλ νοτ ρετυρν α χοπψ οφ τηε
συβmιττεδ πλαν το τηε Χονχεσσιοναιρε. Πλεασε χονταχτ τηε Εθυαλ Οππορτυνιτψ Οφφιχε ατ (850) 414−4747 ιφ ψου ηαϖε ανψ θυεστιονσ ρεγαρδινγ
τηισ.
2.18

Στατυτορψ Αυτηοριτψ

Ιν Μαρχη 2021, τηε Χουντψ ρεχειϖεδ αν υνσολιχιτεδ προποσαλ φορ τηε δεσιγν, δεϖελοπmεντ, χονστρυχτιον, φινανχινγ, οπερατιον ανδ
mαιντενανχε οφ τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ, τηε ςενετιαν Χαυσεωαψ ανδ παρκ ανδ βεαχη αρεασ ιmmεδιατελψ συρρουνδινγ τηε
Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ. Ον ϑυλψ 8, 2021, τηε Μιαmι−Dαδε Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ αδοπτεδ Ρεσολυτιον Νο. Ρ−648−21 το αχχεπτ
τηε υνσολιχιτεδ προποσαλ ανδ ισσυε α χοmπετιτιϖε σολιχιτατιον φορ τηε σαmε προϕεχτ πυρποσε ασ τηε υνσολιχιτεδ προποσαλ.
This RFP is governed by the County’s public−πριϖατε παρτνερσηιπ/υνσολιχιτεδ προποσαλσ λεγισλατιον, ωηιχη ισ Σεχτιον 2−8.2.6 οφ τηε Χοδε
οφ Μιαmι−Dαδε Χουντψ, ανδ σεχτιον 255.065, Φλοριδα Στατυτεσ, ασ ιmπλεmεντεδ ιν τηε προχυρεmεντ δοχυmεντσ ισσυεδ υνδερ τηισ
Σολιχιτατιον.
2.19
Προποσερ Dυε Dιλιγενχε ανδ Ινϖεστιγατιον
Εαχη Προποσερ mυστ σατισφψ ιτσελφ, βψ περσοναλ ινϖεστιγατιον ανδ ανψ οτηερ λαωφυλ mεανσ ιτ δεεmσ νεχεσσαρψ, ασ το τηε χονδιτιονσ αφφεχτινγ
τηε Προϕεχτ ανδ τηε χοστ τηερεοφ. Εαχη Προποσερ ισ σολελψ ρεσπονσιβλε φορ χονδυχτινγ ιτσ οων ινδεπενδεντ ρεσεαρχη ανδ δυε διλιγενχε φορ
τηε πρεπαρατιον οφ α Προποσαλ, φιναλιζατιον οφ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ ανδ Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ, ανδ συβσεθυεντ δελιϖερψ οφ τηε
Προϕεχτ. Ασ παρτ οφ ιτσ δυε διλιγενχε φορ τηε Προϕεχτ, τηε Προποσερ mυστ ρεϖιεω τηε δοχυmεντσ τηατ τηε Χουντψ προϖιδεσ.
Ινφορmατιον δεριϖεδ φροm ανψ παρτ οφ τηισ ΡΦΠ, ορ φροm τηε Χουντψ ορ ιτσ αδϖισορσ, δοεσ νοτ ρελιεϖε τηε Προποσερ φροm ανψ ρισκ ασσοχιατεδ
ωιτη προϖιδινγ τηε Προϕεχτ ανδ mεετινγ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηισ ΡΦΠ. Τηε Χουντψ ανδ ιτσ αδϖισορσ αρε νοτ ρεσπονσιβλε φορ τηε χοmπλετενεσσ
ορ αχχυραχψ οφ ανψ ινφορmατιον πρεσεντεδ ιν τηισ ΡΦΠ ορ οτηερωισε διστριβυτεδ ορ mαδε αϖαιλαβλε δυρινγ τηε προχυρεmεντ προχεσσ.
Εαχη Προποσερ ισ ενχουραγεδ το ινσπεχτ τηε σιτε οφ τηε προποσεδ ωορκ ανδ χαρεφυλλψ ινϖεστιγατε τηε χονδιτιονσ το βε ενχουντερεδ ασ το
τηε χηαραχτερ, θυαλιτψ, ανδ θυαντιτιεσ οφ ωορκ το βε περφορmεδ, mατεριαλσ το βε φυρνισηεδ, ανδ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηισ ΡΦΠ. Νο χονστρυχτιον
εθυιπmεντ ορ δριλλινγ εθυιπmεντ ωιλλ βε περmιττεδ ον ανψ πορτιον οφ τηε σιτε οφ τηε προποσεδ ωορκ δυρινγ τηε προχυρεmεντ περιοδ ανδ νο
ιντρυσιϖε ινϖεστιγατιονσ οφ τηε Σιτε (ε.γ., βορινγσ, ποτηολινγ, ετχ.) βψ Προποσερσ ωιλλ βε περmιττεδ.
Τηε συβmισσιον οφ α Προποσαλ σηαλλ βε χονσιδερεδ πριmα φαχιε εϖιδενχε τηατ τηε Προποσερ ηασ mαδε τηε αβοϖε−δεσχριβεδ ινσπεχτιον ανδ
ισ σατισφιεδ ασ το αλλ mαττερσ ανδ χονδιτιονσ τηατ mαψ βε ενχουντερεδ ιν περφορmινγ τηε σερϖιχεσ ανδ ρεθυιρεmεντσ οφ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ
ανδ Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ.
2.20

Αδδιτιοναλ Ρεθυιρεmεντσ φορ Φεδεραλλψ Φυνδεδ Χοντραχτσ
(α) Τηε Χουντψ αντιχιπατεσ αππλψινγ φορ φεδεραλ φυνδινγ φορ τηισ Προϕεχτ. Τηε Χονχεσσιοναιρε mυστ χοmπλψ ωιτη αλλ τηε ρεθυιρεmεντσ
οφ τηε φεδεραλ αγενχψ προϖιδινγ τηε φυνδσ, ινχλυσιϖε οφ ΦΗWΑ ορ ανψ χοντραχτ τηατ ισ παρτ οφ α Λοχαλ Αγενχψ Προγραm (ΛΑΠ)
Αγρεεmεντ.
Ατταχηmεντ 4 − ΦΗWΑ−1273 Ρεθυιρεδ Χοντραχτ Προϖισιονσ Φεδεραλ−Αιδ Χονστρυχτιον Χοντραχτσ ινχλυδεσ χερταιν ΦΗWΑ
προϖισιονσ αππλιχαβλε το τηισ Σολιχιτατιον. Αδηερενχε το τηεσε προϖισιονσ ισ ρεθυιρεδ.
(β) Τηισ Σεχτιον συππλεmεντσ ανδ ισ mαδε παρτ οφ ανψ αγρεεmεντ ασ α ρεσυλτ οφ τηισ Σολιχιτατιον το βε υσεδ φορ φυλλψ ορ παρτιαλλψ
φεδεραλλψ φυνδεδ χοντραχτσ ανδ τηε χονδιτιονσ οφ ανψ Λοχαλ Αγενχψ Προγραm (ΛΑΠ) Αγρεεmεντ(σ). Τηε ΛΑΠ Αγρεεmεντ φορ τηε
Ηοβιε Ισλανδ Νορτη Σιδε Σηορελινε ανδ Ροαδωαψ Προτεχτιον προϕεχτ ισ ατταχηεδ ασ Εξηιβιτ 1 ανδ σηαλλ βε αππλιχαβλε το ανψ
Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ(σ) ασ α ρεσυλτ οφ τηισ Σολιχιτατιον.
(χ) Τηε προϖισιονσ ιν τηισ σεχτιον σηαλλ αππλψ το τηε Χονχεσσιοναιρε, ιτσ οφφιχερσ, αγεντσ, εmπλοψεεσ, συβχοντραχτορσ ανδ συππλιερσ.
Τηε Χονχεσσιοναιρε σηαλλ ινχορπορατε τηε προϖισιονσ ιν τηισ Αρτιχλε ιν αλλ συβχοντραχτσ ανδ αλλ οτηερ αγρεεmεντσ εξεχυτεδ βψ τηε
Χονχεσσιοναιρε ιν χοννεχτιον ωιτη τηε περφορmανχε οφ ανψ αγρεεmεντ ασ α ρεσυλτ οφ τηισ Σολιχιτατιον το βε υσεδ φορ φυλλψ ορ παρτιαλλψ
φεδεραλλψ φυνδεδ χοντραχτσ.
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(δ) Μιαmι−Dαδε Χουντψ, α ρεχιπιεντ οφ φυνδσ φορ τηε χονστρυχτιον οφ ηιγηωαψσ ανδ βριδγεσ, ισ ρεθυιρεδ το ενσυρε Εθυαλ Εmπλοψmεντ
Οππορτυνιτψ (ΕΕΟ) χοντραχτ χοmπλιανχε ον αλλ ηιγηωαψ χονστρυχτιον προϕεχτσ. Χοντραχτορσ ωηο παρτιχιπατε ον Χουντψ φεδεραλλψ
φυνδεδ χοντραχτσ ιν ωηολε ορ ιν παρτ αρε ρεθυιρεδ το χοmπλψ ωιτη ΕΕΟ, DΒΕ, Ον−τηε−ϑοβ Τραινινγ (ΟϑΤ) ανδ Wαγε Ρατε Σπεχιαλ
Προϖισιονσ το βε ελιγιβλε φορ παρτιχιπατιον. (Σεε Ατταχηmεντ 4 − ΦΗWΑ−1273 Ρεθυιρεδ Χοντραχτ Προϖισιονσ Φεδεραλ−Αιδ
Χονστρυχτιον Χοντραχτσ.)
(ε) Wηεν ρεθυιρεδ βψ τηε Τεχηνιχαλ Σπεχιφιχατιονσ, τηε Χονχεσσιοναιρε ωιλλ mακε υσε οφ ΦDΟΤ Ματεριαλ Τεστινγ Φαχιλιτιεσ, φορ
mατεριαλ χερτιφιχατιονσ ανδ ωιλλ χοmπλψ ωιτη τηε συβmιτταλ ρεθυιρεmεντσ οφ τηε Ματεριαλσ Αχχεπτανχε ανδ Χερτιφιχατιον Σψστεm
(ΜΑΧ).
(φ) Τηε Προποσερ, βψ ϖιρτυε οφ συβmιττινγ τηειρ Προποσαλ, αχκνοωλεδγεσ τηατ τηεψ ανδ αλλ τηειρ χοντραχτορσ ανδ συβχοντραχτορσ ηαϖε
σατισφιεδ τηεmσελϖεσ ασ το τηε νατυρε ανδ λοχατιον οφ τηε Wορκ ανδ ρεθυιρεmεντσ οφ σιmιλαρ Wορκ το βε περφορmεδ ωιτηιν Μιαmι−
Dαδε Χουντψ πυβλιχ ριγητ−οφ−ωαψσ. Τηε γενεραλ ανδ λοχαλ χονδιτιονσ ινχλυδε, βυτ αρε νοτ ρεστριχτεδ το, τηοσε βεαρινγ υπον
τρανσπορτατιον ανδ τραφφιχ mαιντενανχε; τηε δισποσαλ, ηανδλινγ ανδ στοραγε οφ mατεριαλσ; αχχεσσ ροαδσ το τηε σιτε; σιτε χονστραιντσ,
ρεστριχτιονσ ανδ λιmιτατιονσ; τηε χονφορmατιον ανδ χονδιτιονσ οφ τηε ωορκ αρεα; ανδ τηε χηαραχτερ οφ εθυιπmεντ ανδ φαχιλιτιεσ
νεεδεδ πριορ το ανδ δυρινγ τηε περφορmανχε οφ τηε Wορκ.
Φαιλυρε ον τηε παρτ οφ τηε Προποσερ το χοmπλετελψ ορ προπερλψ εϖαλυατε ανψ φαχτορσ οφ χοστσ πριορ το προποσινγ σηαλλ νοτ φορm α
βασισ φορ χοmπενσατιον ιφ αωαρδεδ αν αγρεεmεντ ασ α ρεσυλτ οφ τηισ Σολιχιτατιον.
(γ) Βυψ Αmεριχα 49 Υ.Σ.Χ. 5323(ϕ) ανδ 49 ΧΦΡ Παρτ 661
Αππλιχαβιλιτψ το Χοντραχτσ − FTA’s Buy America law and regulations apply to projects that involve the purchase of more than
∃150,000 οφ ιρον, στεελ, mανυφαχτυρεδ γοοδσ, ορ ρολλινγ στοχκ το βε δελιϖερεδ το τηε ρεχιπιεντ το βε υσεδ ιν αν ΦΤΑ ασσιστεδ
project. FTA cautions that its Buy America regulations are complex. Recipients can obtain detailed information on FTA’s Buy
Αmεριχα ρεγυλατιον ατ: Τηε Φεδεραλ Τρανσιτ Αδmινιστρατιοn’s Βυψ Αmεριχα ωεβσιτε.
Φλοω Dοων − Τηε Βυψ Αmεριχα ρεθυιρεmεντσ φλοω δοων φροm ΦΤΑ ρεχιπιεντσ ανδ συβρεχιπιεντσ το φιρστ τιερ χοντραχτορσ, ωηο αρε
ρεσπονσιβλε φορ ενσυρινγ τηατ λοωερ τιερ χοντραχτορσ ανδ συβχοντραχτορσ αρε ιν χοmπλιανχε.
Βυψ Αmεριχα Χερτιφιχατιον − Τηε χοντραχτορ αγρεεσ το χοmπλψ ωιτη 49 Υ.Σ.Χ. 5323(ϕ) ανδ 49 Χ.Φ.Ρ. Παρτ 661, ωηιχη προϖιδε τηατ
Φεδεραλ φυνδσ mαψ νοτ βε οβλιγατεδ υνλεσσ αλλ στεελ, ιρον, ανδ mανυφαχτυρεδ προδυχτσ υσεδ ιν ΦΤΑ φυνδεδ προϕεχτσ αρε προδυχεδ
ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, υνλεσσ α ωαιϖερ ηασ βεεν γραντεδ βψ ΦΤΑ ορ τηε προδυχτ ισ συβϕεχτ το α γενεραλ ωαιϖερ. Γενεραλ ωαιϖερσ
αρε λιστεδ ιν 49 Χ.Φ.Ρ. 661.7. Σεπαρατε ρεθυιρεmεντσ φορ ρολλινγ στοχκ αρε σετ ουτ ατ 49 Υ.Σ.Χ. 5323(ϕ)(2)(Χ) ανδ 49 Χ.Φ.Ρ. 661.11.
Α βιδδερ ορ οφφερερ mυστ συβmιτ το τηε ΦΤΑ ρεχιπιεντ τηε αππροπριατε Βυψ Αmεριχα χερτιφιχατιον ωιτη αλλ βιδσ ορ οφφερσ ον ΦΤΑ−
φυνδεδ χοντραχτσ, εξχεπτ τηοσε συβϕεχτ το α γενεραλ ωαιϖερ. Βιδσ ορ οφφερσ τηατ αρε νοτ αχχοmπανιεδ βψ α χοmπλετεδ Βυψ Αmεριχα
χερτιφιχατιον ωιλλ βε ρεϕεχτεδ ασ νονρεσπονσιϖε.

3. ΠΡΟϑΕΧΤ ΣΧΟΠΕ
3.1

Βαχκγρουνδ

Τηε Μιαmι−Dade County Parks, Recreation and Open Spaces Department (“PROS”) services approximately 25 million people per year
ωηο υσε Χουντψ παρκσ, γρεενωαψσ, ανδ Χαυσεωαψσ, αττενδ Χουντψ εϖεντσ, ανδ/ορ παρτιχιπατε ιν Χουντψ προγραmσ. Α τηρεε−τιmε ωιννερ
οφ τηε Νατιοναλ Γολδ Μεδαλ φορ εξχελλενχε ιν παρκ ανδ ρεχρεατιον αδmινιστρατιον ανδ τηε ονλψ mυνιχιπαλ παρκ σψστεm οφ ιτσ σιζε το βε
αωαρδεδ Νατιοναλ Αχχρεδιτατιον φροm τηε Χοmmισσιον ον Αχχρεδιτατιον οφ Παρκ & Ρεχρεατιον Αγενχιεσ, ΠΡΟΣ ισ ονε οφ τηε βυσιεστ ανδ
λαργεστ Παρκ, Ρεχρεατιον ανδ Οπεν Σπαχεσ αγενχιεσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ. ΠΡΟΣ ρεχειϖεδ τηε 2009 ανδ 2013 Γοϖερνορ∋σ Στερλινγ Αωαρδ,
ωηιχη ρεχογνιζεσ οργανιζατιονσ ανδ βυσινεσσεσ ιν Φλοριδα τηατ ηαϖε συχχεσσφυλλψ αχηιεϖεδ περφορmανχε εξχελλενχε ωιτηιν τηειρ
mαναγεmεντ ανδ οπερατιονσ, ανδ ισ τηε φιρστ παρκ ανδ ρεχρεατιον αγενχψ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα το ρεχειϖε τηισ Αωαρδ. Ασ τηε τηιρδ−λαργεστ
αχχρεδιτεδ παρκ σψστεm ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, ΠΡΟΣ mαναγεσ, mαινταινσ ανδ προγραmσ mορε τηαν 275 παρκσ, ρεχρεατιον φαχιλιτιεσ,
γρεενωαψσ, ινχλυδινγ τωο Χαυσεωαψσ, ανδ τηε βεαυτιφιχατιον οφ οπεν σπαχε ριγητσ−οφ−ωαψ αρεασ, ανδ προϖιδεσ παρκ ανδ ρεχρεατιον
σερϖιχεσ το α ρεσιδεντ ποπυλατιον οφ 2.8 mιλλιον.
Φορ αδδιτιοναλ ινφορmατιον ον ΠΡΟΣ, ϖισιτ τηειρ ωεβσιτε ατ
ηττπ://ωωω.mιαmιδαδε.γοϖ/παρκσ.
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Τηε Χαυσεωαψσ αρε αν εσσεντιαλ χοmπονεντ οφ τηε Γρεενωαψσ ανδ Γρεατ Στρεετσ ςισιον ουτλινεδ ιν τηε Μιαmι−Dαδε Χουντψ Παρκσ ανδ
Οπεν Σπαχε Σψστεm Μαστερ Πλαν, αππροϖεδ βψ τηε Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ ιν 2008 ανδ ινχορπορατεδ ιν τηε Χοmπρεηενσιϖε
Dεϖελοπmεντ Μαστερ Πλαν ιν 2009 το γυιδε εξιστινγ ανδ φυτυρε δεϖελοπmεντ. Τηε Χαυσεωαψσ αρε τραϖελεδ βψ mορε τηαν 11 mιλλιον
ϖεηιχλεσ αννυαλλψ, ανδ χψχλιστ ανδ πεδεστριαν χουντσ φορ τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ αλονε αρε εστιmατεδ ατ αππροξιmατελψ 500,000
χψχλιστσ ανδ 250,000 πεδεστριανσ περ ψεαρ. Τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ ισ α Ηεριταγε/Σχενιχ Στρεετ ασ δεφινεδ ιν τηε ΟΣΜΠ. Βοτη
Χαυσεωαψσ αρε κεψ πιεχεσ οφ τηε γρεεν ινφραστρυχτυρε προϖιδινγ χοννεχτιϖιτψ φορ τηε County’s transportation χορριδορσ, παρτιχυλαρλψ ιν τηειρ
χοννεχτιονσ το τηε Μιαmι Λοοπ, χονσιστινγ οφ Τηε Υνδερλινε, Λυδλαm Τραιλ, ανδ Μιαmι Ριϖερ Γρεενωαψ. Ιτ ισ αντιχιπατεδ τηατ τηε συχχεσσφυλ
χοmπλετιον οφ τηε Προϕεχτ ωιλλ ηελπ τηε Χουντψ φυρτηερ ρεαλιζε τηε ϖισιον χονταινεδ ιν τηε ΟΣΜΠ ανδ σιγνιφιχαντλψ ιmπροϖε τηε σαφετψ φορ
δριϖερσ, πεδεστριανσ ανδ χψχλιστσ; ιmπροϖε τηε οϖεραλλ θυαλιτψ οφ λιφε φορ ιτσ χιτιζενσ ανδ ϖισιτορσ; ανδ ιmπροϖε αχχεσσ φροm δοωντοων Μιαmι
το ρεχρεατιοναλ αmενιτιεσ, ηεριταγε σιτεσ, σχενιχ νατυραλ ρεσουρχεσ, παρκσ, βεαχηεσ, ανδ πυβλιχ σπαχεσ ον ςιργινια Κεψ, Κεψ Βισχαψνε,
ανδ Μιαmι Βεαχη.
ΠΡΟΣ χυρρεντλψ mαναγεσ ανδ mαινταινσ τηε συβϕεχτ Χαυσεωαψσ οφ τηισ Σολιχιτατιον; το ωιτ, τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ ανδ τηε ςενετιαν
Χαυσεωαψ. Α βριεφ ηιστορψ ανδ δεσχριπτιον οφ τηεσε Χαυσεωαψσ φολλοωσ:
•

Οριγιναλλψ οπενεδ ιν Νοϖεmβερ 1947, τηε φουρ−mιλε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ χοννεχτσ Μιαmι το τηε βαρριερ ισλανδσ οφ ςιργινια
Κεψ ανδ Κεψ Βισχαψνε αχροσσ Βισχαψνε Βαψ ανδ ινχλυδεσ τηρεε βριδγεσ: Βεαρ Χυτ Βριδγε, Wεστ Βριδγε, ανδ Wιλλιαm Ποωελλ
Βριδγε. Τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ προϖιδεσ αχχεσσ το τηε Μιαmι Σεαθυαριυm, τηε Υνιϖερσιτψ οφ Μιαmι Ροσενστιελ Σχηοολ οφ
Μαρινε ανδ Ατmοσπηεριχ Σχιενχε, τηε ΜΑΣΤ Αχαδεmψ, ςιργινια Κεψ Παρκ, ανδ τηε Μιαmι Μαρινε Σταδιυm ον ςιργινια Κεψ; τηε
Χουντψ Βεαχη Παρκσ αλονγ Ηοβιε Ισλανδ ανδ ςιργινια Κεψ; ανδ Χρανδον Παρκ, τηε ςιλλαγε οφ Κεψ Βισχαψνε, ανδ Βιλλ Βαγγσ Χαπε
Φλοριδα Στατε Παρκ ον τηε ισλανδ οφ Κεψ Βισχαψνε. Wηιλε ιτ σερϖεσ ασ α κεψ τρανσπορτατιον χορριδορ, ιτ ισ αλσο ονε οφ τηε mοστ
ποπυλαρ λοχατιονσ φορ τηουσανδσ οφ ρεσιδεντσ ανδ ϖισιτορσ ωηο ενϕοψ χψχλινγ, ωαλκινγ, εξερχισινγ, πιχνιχκινγ, σωιmmινγ, φισηινγ,
νατυρε ϖιεωινγ, ανδ οτηερ λεισυρε ρεχρεατιον αχτιϖιτιεσ, ανδ ινχλυδινγ τηε υνιθυε οπεν σκψ εξπεριενχε ενϕοψεδ ωηιλε δριϖινγ αλονγ
τηε Παρκσ ανδ Χαυσεωαψ.
Ιν 1985, τηε Wιλλιαm Ποωελλ Βριδγε ωασ χονστρυχτεδ το ρεπλαχε τηε πριορ βριδγε. Ιν 2011, τηε Wεστ Φισηινγ Πιερ αδϕαχεντ το τηε
βριδγε ωασ δεmολισηεδ. Βεγιννινγ ιν 2012, τηε Βεαρ Χυτ ανδ Wεστ Βριδγεσ υνδερωεντ σιγνιφιχαντ ρεπαιρ ανδ ρεηαβιλιτατιον,
ινχλυδινγ τηε δεmολιτιον ανδ χονστρυχτιον οφ α νεω συπερστρυχτυρε, ωιτη ωορκ χοmπλετεδ ιν 2014. Ρεγυλαρ mαιντενανχε χοντινυεσ
το βε περφορmεδ βψ ΠΡΟΣ ανδ τηε Μιαmι−Dαδε Χουντψ Dεπαρτmεντ οφ Τρανσπορτατιον ανδ Πυβλιχ Wορκσ (“DTPW”).
Ιν αδδιτιον το βεινγ α κεψ ϖεηιχυλαρ τρανσπορτατιον χορριδορ φορ τηε Χουντψ, τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ ισ αλσο ηιγηλψ υσεδ βψ
πεδεστριανσ, ϕογγερσ, ρυννερσ, βιχψχλιστσ, ανδ οτηερ ρεσιδεντσ ανδ ϖισιτορσ ωηο ενϕοψ τηε λεισυρελψ ωαλκσ ανδ πιχνιχσ ον τηε βεαχη.
Τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ ισ παρτ οφ τηε Μιαmι−Dαδε Χουντψ Γρεενωαψ Νετωορκ ωηιχη, αλονγ ωιτη οτηερ γρεενωαψ τραιλσ,
προϖιδεσ α χψχλινγ ρουτε φροm Κεψ Βισχαψνε το Φλοριδα Χιτψ.

•

Οριγιναλλψ χονστρυχτεδ ιν 1927, τηε ςενετιαν Χαυσεωαψ χροσσεσ Βισχαψνε Βαψ βετωεεν τηε Χιτψ οφ Μιαmι ον τηε mαινλανδ ανδ
τηε Χιτψ οφ Μιαmι Βεαχη, σπαννινγ 11 mαν−mαδε ςενετιαν Ισλανδσ αχροσσ 12 βριδγεσ (10 φιξεδ ανδ τωο βασχυλε βριδγεσ). Α
λονγ−στανδινγ ανδ υνιθυε φεατυρε οφ Μιαmι−Dαδε Χουντψ, τηε ςενετιαν Χαυσεωαψ ωασ ινχλυδεδ ιν τηε Νατιοναλ Ρεγιστερ οφ
Ηιστοριχ Πλαχεσ ιν 1989, ανδ τηε χιτιεσ οφ Μιαmι Βεαχη ανδ Μιαmι ηαϖε αλσο δεσιγνατεδ τηε Χαυσεωαψ ασ α λοχαλ ηιστοριχ
λανδmαρκ.

Ιν 1999, τηε Φλοριδα Dεπαρτmεντ οφ Τρανσπορτατιον (“FDOT”) χοmπλετεδ α mυλτιmιλλιον ρεστορατιον προϕεχτ οφ τηε ςενετιαν Χαυσεωαψ
χονσιστινγ οφ mαϕορ ρεηαβιλιτατιον οφ τηε βεαmσ ανδ δεχκσ φορ αλλ 12 βριδγεσ, τηε χοmπλετε ρεπλαχεmεντ οφ τηε βασχυλε πορτιον οφ τηε Εαστ
ςενετιαν Βασχυλε Βριδγε, ανδ τηε ρεπλαχεmεντ οφ αππροξιmατελψ 70% οφ τηε Wεστ ςενετιαν Βασχυλε Βριδγε, ινχλυδινγ τηε βασχυλε σπαν
ιτσελφ. Βετωεεν 2009 ανδ 2011, τηε Χουντψ χονδυχτεδ α mαϕορ ρεηαβιλιτατιον το ρεπαιρ τηε ςενετιαν Χαυσεωαy bridges’ beams and decks,
ωιτη τηε σχοπε οφ ωορκ φορ τηισ προϕεχτ ινχλυδινγ mαϕορ ρεπαιρσ το τηε συππορτ βεαm, τηε ρεmοϖαλ οφ εξιστινγ χονχρετε ανδ τηε αδδιτιον οφ
νεω, ρεινφορχινγ χονχρετε. Μαϕορ ρεπαιρσ ωερε αλσο περφορmεδ ον τηε διαπηραγm, τηε δεχκ υνδερσιδε ανδ τηε συππορτ πιερσ. Σινχε τηατ
τιmε, DΤΠW Ροαδ ανδ Βριδγε Μαιντενανχε χρεωσ ηαϖε προϖιδεδ ρεγυλαρ mαιντενανχε, ανδ αδδιτιοναλ βριδγε ρεπαιρσ ηαϖε βεεν
περφορmεδ; ηοωεϖερ, δυε το τηειρ λοχατιον ιν Βισχαψνε Βαψ ανδ λοω ελεϖατιον, τηε ςενετιαν Χαυσεωαψ βριδγεσ ηαϖε βεεν ανδ χοντινυε
το βε συβϕεχτ το τηε τψπιχαλ δετεριορατιον χαυσεδ βψ α ηαρση mαρινε ενϖιρονmεντ. Αχχορδινγλψ, ασ α ρεσυλτ οφ τηισ ωεαρ ανδ τεαρ, τηε
ςενετιαν Χαυσεωαψ ισ χυρρεντλψ συβϕεχτ το ωειγητ ρεστριχτιονσ ωηιχη αρε ενφορχεδ βψ ΦDΟΤ. Wηιλε ιτ σερϖεσ ασ α κεψ τρανσπορτατιον
χορριδορ, ιτ ισ αλσο α ποπυλαρ λοχατιον φορ χψχλινγ, ρυννινγ ανδ ωαλκινγ αλονγ τηε ςενετιαν Χαυσεωαψ.
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3.2

Σχοπε οφ Wορκ/Οβϕεχτιϖεσ

Τηε Σχοπε οφ Wορκ φορ τηε Προϕεχτ ινχλυδεσ τηε δεσιγν, χονστρυχτιον, φινανχινγ, οπερατιον, ρεπαιρ, ανδ mαιντενανχε οφ τηε Χαυσεωαψσ
ανδ τηε δεϖελοπmεντ οφ παρκ ανδ ρεχρεατιοναλ ελεmεντσ φορ πυβλιχ υσε, ινχλυδινγ περmιττινγ ανδ ενϖιρονmενταλ αππροϖαλσ. Τηισ ισ α
mυλτιmοδαλ τρανσπορτατιον mοβιλιτψ Προϕεχτ δεσιγνεδ το αδδρεσσ ϖεηιχλε, βιχψχλε ανδ πεδεστριαν φλοω ανδ σαφετψ, ωιτη α ρεχρεατιοναλ
χοmπονεντ. Ιν αδδιτιον το προϖιδινγ φορ ϖεηιχυλαρ τραϖελ ον τηε Χαυσεωαψσ, τηε Προϕεχτ σηουλδ αλσο προϖιδε φορ σαφε, αχχεσσιβλε,
χοννεχτιϖιτψ φορ πεδεστριανσ ωαλκινγ, ϕογγινγ, ρυννινγ, ανδ χψχλινγ υτιλιζινγ τηε γρεενωαψ τραιλσ αλονγ τηε Χαυσεωαψσ ιν αλιγνmεντ ωιτη
ςισιον Ζερο, α mυλτι−νατιοναλ ροαδ τραφφιχ σαφετψ προϕεχτ τηατ αιmσ το υλτιmατελψ ελιmινατε φαταλιτιεσ ορ σεριουσ ινϕυριεσ ινϖολϖινγ ροαδ τραφφιχ.
Τηε Προϕεχτ σηαλλ προϖιδε ενηανχεδ ρεχρεατιοναλ οππορτυνιτιεσ αϖαιλαβλε ον Χουντψ−οωνεδ λανδσ λοχατεδ αλονγ τηεσε ιχονιχ σχενιχ
γρεενωαψσ.
Αχχορδινγλψ, τηρουγη τηισ Προϕεχτ, τηε Χουντψ σεεκσ το αχχοmπλιση τηε φολλοωινγ Προϕεχτ οβϕεχτιϖεσ:
(α) Dεϖελοπmεντ οφ τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ το αλλοω φορ τηε ιmπροϖεmεντ οφ τηε Χαυσεωαψ, ινχλυδινγ βιχψχλε ανδ πεδεστριαν
λανεσ πηψσιχαλλψ σεπαρατεδ ανδ προτεχτεδ φροm ϖεηιχυλαρ τραφφιχ βψ ϖαριουσ mεανσ συχη ασ ραισεδ σεχτιονσ οφ τραιλ ωηιλε πρεσερϖινγ
τηε σχενιχ ϖιεωσ ανδ ιmπροϖινγ σαφετψ φορ mοτοριστσ;
(β) Μοδιφιχατιον οφ τηε βριδγεσ ανδ ροαδωαψσ αλονγ Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ, ινχλυδινγ Wιλλιαm Ποωελλ Βριδγε, ανδ Wεστ Βριδγε ωιτη
a special emphasis on preserving and enhancing the “heritage and scenic street” character of the Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ ασ
δεσχριβεδ ιν τηε ΟΣΜΠ;
(χ) Ρεπλαχεmεντ οφ Βεαρ Χυτ Βριδγε;
(δ) Χονστρυχτιον οφ α προτεχτεδ βικεωαψ ανδ πεδεστριαν ωαλκωαψ φορ βοτη Χαυσεωαψσ;
(ε) Αδδρεσσινγ Χαυσεωαψσ ινφραστρυχτυρε το προϖιδε ρεσιλιενχψ ανδ mιτιγατε φυτυρε σεα λεϖελ ρισε προϕεχτιονσ, φλοοδινγ, ανδ ινχρεασεδ
στορm συργε;
(φ) Χρεατιον οφ αν ιχονιχ, στατε οφ τηε αρτ οβσερϖατιον δεχκ ον τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ;
(γ) Ιmπλεmεντατιον οφ α ηολιστιχ ανδ ιντεγρατεδ αππροαχη το τηε εξπανσιον ανδ ρεδεσιγν οφ τηε Πυβλιχ Παρκ λανδ ανδ πυβλιχ βεαχηεσ
αλονγ τηε εντιρετψ οφ τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ ανδ δεϖελοπmεντ οφ Πυβλιχ Παρκ Χονχεσσιονσ (σεε Σεχτιον 3.4.3, Χονχεσσιον
Ρεϖενυεσ φορ τηε τψπεσ οφ χονχεσσιον σερϖιχεσ χοντεmπλατεδ);
(η) Dεϖελοπmεντ ανδ χονστρυχτιον οφ αν ιντερπρετιϖε ρεσιλιενχψ χεντερ αλονγ Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ ασ ωελλ ασ οτηερ αmενιτιεσ
ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, α τραιληεαδ, χοmφορτ στατιονσ, ανδ βικε ρεπαιρ στατιονσ;
(ι) Dεmολιτιον οφ εξιστινγ φισηινγ πιερ ανδ δεϖελοπmεντ ανδ χονστρυχτιον οφ α νεω φισηινγ πιερ(σ) ατ τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ
ωιτη αδϕαχεντ Χονχεσσιον(σ);
(ϕ) Ρεπλαχεmεντ οφ τηε τεν (10) φιξεδ ανδ ονε (1) βασχυλε βριδγεσ ατ τηε ςενετιαν Χαυσεωαψ;
(κ) Αδδιτιον οφ προτεχτεδ βικε λανεσ αλονγ τηε ςενετιαν Χαυσεωαψ;
(λ) Αδδρεσσινγ εξιστινγ σεαωαλλσ ανδ ισλανδ σηορελινε προτεχτιον, ασ νεεδεδ, ον βοτη Χαυσεωαψσ το mιτιγατε φυτυρε σεα λεϖελ ρισε
προϕεχτιονσ, φλοοδινγ, ανδ ινχρεασεδ στορm συργε;
(m) Dεϖελοπmεντ ανδ χονστρυχτιον οφ ποτεντιαλ ρεχρεατιοναλ υσεσ αλονγ τηε ςενετιαν Χαυσεωαψ; ανδ
(ν) Τρανσφερ οφ τολλ χολλεχτιον, οπερατιοναλ, ρεπαιρ, ανδ mαιντενανχε οβλιγατιονσ οφ τηε Ριχκενβαχκερ ανδ ςενετιαν Χαυσεωαψσ το τηε
Χονχεσσιοναιρε φορ τηε τερm οφ τηε Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ.
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Τηε Τεχηνιχαλ Σπεχιφιχατιονσ φορ τηε Προϕεχτ αρε ατταχηεδ ηερετο ασ Ατταχηmεντ 1. Προποσερσ mυστ χοmπλψ ωιτη τηε Τεχηνιχαλ
Σπεχιφιχατιονσ.
Αδδιτιοναλ χονσιδερατιονσ ινχλυδε, βυτ αρε νοτ λιmιτεδ το, τηε φολλοωινγ:
(α) Τραφφιχ φροm εξιστινγ, πλαννεδ ανδ ποτεντιαλ ϖενυεσ αλονγ τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ mυστ βε χονσιδερεδ ιν τηε δεσιγν. Α
τραφφιχ στυδψ ωιλλ βε ρεθυιρεδ ασ παρτ οφ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ δυε διλιγενχε πηασε οφ τηε Προϕεχτ.
(β) Τηε δεσιγν οφ τηε σεπαρατιον οφ τηε ροαδωαψσ, βιχψχλε πατησ ανδ ιντερσεχτιονσ νεεδσ το τακε ιντο χονσιδερατιον τραφφιχ φλοω
τηρουγηουτ τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ ανδ ρεδυχε ιmπεδιmεντσ το ιmπροϖε τραφφιχ φλοω. Σαφε τρανσιτιον το ανδ φροm τηε
Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ σηουλδ βε χονσιδερεδ ιν τηε δεσιγν.
(χ) Χαυσεωαψσ mυστ βε mαινταινεδ ατ τηε αππροπριατε λεϖελ οφ σερϖιχε ρεθυιρεδ το mεετ, ατ mινιmυm, χουντψ, στατε ανδ φεδεραλ
ρεθυιρεmεντσ φορ χονστρυχτιον, οπερατιον ανδ mαιντενανχε οφ τηε Χαυσεωαψ αρεασ.
3.3

Προϕεχτ Σιτε

Τηε Προϕεχτ Σιτε will be located within the County’s rights−οφ−ωαψ οφ τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ ανδ τηε ςενετιαν Χαυσεωαψ, αλλ ασ
σηοων ιν τηε σιτε συρϖεψσ ινχλυδεδ ιν Ατταχηmεντ 1. Τηε Χονχεσσιοναιρε σηαλλ βε ρεθυιρεδ το περφορm δυε διλιγενχε, ινχλυδινγ βυτ νοτ
λιmιτεδ το, ον mαττερσ οφ τιτλε ανδ αλλ ρεχορδεδ ανδ υνρεχορδεδ ιντερεστσ, ρεστριχτιονσ, χοϖεναντσ ανδ ενχυmβρανχεσ, το σατισφψ ιτσελφ τηατ ιτ
χαν υνδερτακε τηε Προϕεχτ ασ χοντεmπλατεδ βψ τηισ Σολιχιτατιον ανδ δετερmινε ωηετηερ τηε ρελεασε, mοδιφιχατιον, εξτινγυισηmεντ ορ
αχθυισιτιον οφ ανψ συχη ιντερεστσ, ρεστριχτιονσ, χοϖεναντσ ανδ ενχυmβρανχεσ αρε νεχεσσαρψ ορ ωηετηερ ανψ οτηερ αχθυισιτιον οφ λανδ ισ
ρεθυιρεδ φορ τηε Προϕεχτ. Τηε ρελεασε, mοδιφιχατιον, εξτινγυισηmεντ ορ αχθυισιτιον οφ ανψ συχη ιντερεστσ, ρεστριχτιονσ, χοϖεναντσ ανδ
ενχυmβρανχεσ ορ αχθυισιτιον οφ αδδιτιοναλ λανδ ορ προπερτψ ιντερεστσ σηαλλ βε τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε Χονχεσσιοναιρε, ατ ιτσ σολε εξπενσε.
Τηε Χουντψ, ατ ιτσ σολε δισχρετιον, mαψ φαχιλιτατε λανδ αχθυισιτιον τηρουγη ανψ ανδ αλλ αϖαιλαβλε mεανσ ωιτη τηε Χονχεσσιοναιρε βεαρινγ αλλ
χοστσ, ινχλυδινγ τηε χοστ οφ Χουντψ Περσοννελ, φορ τηε Προϕεχτ πυρποσεσ δεφινεδ ηερειν.
Αδδιτιοναλλψ, τηε Χονχεσσιοναιρε mαψ βε ρεθυιρεδ το οβταιν ριγητσ το υσε ορ ιmπροϖε συβmεργεδ λανδ φροm οτηερ παρτιεσ ασ mαψ βε
νεχεσσαρψ ιν ορδερ το χοmπλετε τηε Προϕεχτ. Τηε αχθυισιτιον ορ αγρεεmεντ φορ υσε οφ ανψ συβmεργεδ λανδ ανδ ανψ περmιτσ ορ αππροϖαλσ
ρεθυιρεδ φροm τηε εντιτψ ηαϖινγ ϕυρισδιχτιον σηαλλ βε τηε σολε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε Χονχεσσιοναιρε, ατ ιτσ σολε εξπενσε, ον βεηαλφ οφ τηε
Χουντψ.
3.4

Φινανχινγ Στρυχτυρε ανδ Σουρχε οφ Φυνδινγ

3.4.1 Χοστσ
Τηε Χονχεσσιοναιρε σηαλλ φινανχε ανδ/ορ φυνδ αλλ οφ τηε Wορκ ανδ Σερϖιχεσ ωιτη ρεσπεχτ το τηε Προϕεχτ φορ τηε τερm οφ τηε
Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ, ασ φυρτηερ δεφινεδ βελοω:
(α) Χονχεσσιοναιρε σηαλλ βεαρ αλλ Προϕεχτ χοστσ.
(β) Χονχεσσιοναιρε σηαλλ βε ρεσπονσιβλε φορ τηε φινανχιαλ σατισφαχτιον οφ αλλ εξιστινγ δεβτ οβλιγατιονσ ασ οφ τηε δατε οφ τηε
Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ (σεε Ατταχηmεντ 5, Εξιστινγ Dεβτ Οβλιγατιονσ ανδ Βονδ Dεφεασανχε).
(χ) Τηε Χουντψ σηαλλ νοτ ινχυρ ανψ χοστσ φορ τηε Προϕεχτ.
(δ) Τηε Χουντψ σηαλλ νοτ βε ρεσπονσιβλε φορ χοστ οϖερρυνσ.
Notwithstanding the Concessionaire’s responsibility to finance and/or fund all of the Work and Services for the Project, the Χουντψ
ρεσερϖεσ τηε ριγητ το mακε α mιλεστονε παψmεντ(σ) το τηε Προϕεχτ, ασ στατεδ ιν τηε Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ, ρελατεδ το ανψ φεδεραλ
φυνδινγ ορ οτηερ φυνδινγ ρεχειϖεδ βψ τηε Χουντψ φορ τηισ Προϕεχτ.
3.4.2

Τολλ Ρεϖενυεσ

Τηε Χονχεσσιοναιρε ωιλλ βε εντιτλεδ το χολλεχτ ρεϖενυεσ φροm τηε τολλ οπερατιονσ οφ τηε Χαυσεωαψσ φορ τηε τερm οφ τηε Προϕεχτ/Χονχεσσιον
Αγρεεmεντ, ινχλυδινγ εσχαλατιονσ, ασ mαψ βε νεγοτιατεδ βετωεεν τηε παρτιεσ. Ανψ προποσεδ ρατεσ υνδερ τηε Προϕεχτ/Χονχεσσιον
Αγρεεmεντ φορ αννυαλ πλανσ ωιλλ βε νεγοτιατεδ βετωεεν τηε Χονχεσσιοναιρε ανδ Χουντψ, ωιτη ανψ συχη προποσεδ ρατεσ συβϕεχτ το Βοαρδ
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οφ Χουντψ Χοmmισσιονερ αππροϖαλ. Τολλσ φορ προπερτψ οωνερσ ον τηε ςενετιαν ισλανδσ αρε γοϖερνεδ βψ δεεδ ρεστριχτιονσ. Πυρσυαντ το
εξιστινγ δεεδ ρεστριχτιονσ, προπερτψ οωνερσ ον τηε ςενετιαν ισλανδσ αρε εξχλυδεδ φροm παψινγ ανψ τολλσ φορ τηειρ υσε οφ τηε ςενετιαν
Χαυσεωαψ.
Τηε Χονχεσσιοναιρε ωιλλ χολλεχτ, mαινταιν ανδ υσε τηε τολλ ρεϖενυεσ φροm εαχη Χαυσεωαψ ινδεπενδεντλψ οφ εαχη οτηερ ανδ ηολδ συχη
ρεϖενυεσ ιν σεγρεγατεδ αχχουντσ. Τολλ ρεϖενυεσ φροm τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ ωιλλ βε υσεδ βψ τηε Χονχεσσιοναιρε ονλψ φορ τηε
δεσιγν, χονστρυχτιον, ιmπροϖεmεντ, ρεπαιρ, οπερατιον ανδ mαιντενανχε οφ τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ ορ φορ ρεπαψmεντ οφ δεβτ ινχυρρεδ
φορ σαmε, ανδ τολλ ρεϖενυεσ φροm τηε ςενετιαν Χαυσεωαψ ωιλλ βε υσεδ ονλψ φορ τηε δεσιγν, χονστρυχτιον, ιmπροϖεmεντ, οπερατιον ανδ
mαιντενανχε οφ τηε ςενετιαν Χαυσεωαψ ορ φορ ρεπαψmεντ οφ δεβτ ινχυρρεδ φορ σαmε.
Προποσερσ σηαλλ νοτ υσε ρεϖενυεσ φορ τηε δεσιγν, χονστρυχτιον ορ mαιντενανχε οφ τηε ιντερπρετιϖε χεντερ οπερατιονσ νορ φορ οτηερ αmενιτιεσ
τηατ δο νοτ προϖιδε α συβσταντιαλ βενεφιτ το τολλ παψερσ. Additionally, it is the County’s intenτ το υσε ανψ mιλεστονε παψmεντ(σ) ασ νοτεδ
αβοϖε το δεφραψ εσχαλατιον οφ τηε τολλ ρατεσ, ασ νεγοτιατεδ βετωεεν τηε παρτιεσ δυρινγ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ.
3.4.3

Χονχεσσιον Ρεϖενυεσ

In the County’s sole discretion, and subject to νεγοτιατιονσ, τηε Χονχεσσιοναιρε σηαλλ βε εντιτλεδ το χολλεχτ Χονχεσσιον Ρεϖενυεσ,
ινχλυδινγ φεεσ φορ υσε οφ τηε ιντερπρετιϖε χεντερ, φοοδ ανδ βεϖεραγε ανδ οτηερ ρεταιλ σαλεσ, ρεχρεατιοναλ Χονχεσσιονσ, ναmινγ ριγητσ, ανδ
διγιταλ ορ ανψ οτηερ φορm οφ αδϖερτισινγ as legally permitted under local, state and federal laws, including but not limited to, the County’s
σιγν ορδινανχε. Τηε Χονχεσσιοναιρε σηαλλ νοτ βε εντιτλεδ το φορmσ οφ ρεϖενυε ινχλυδινγ τηοσε ρελατεδ το αλλ φορmσ οφ υτιλιτιεσ, χελλ πηονε
τοωερσ, δαρκ φιβερ, ανδ ρεαλ προπερτψ ιντερεστσ ον πυβλιχ προπερτψ.
3.4.4 Φεδεραλ Φυνδινγ
Τηε Χουντψ αντιχιπατεσ αππλψινγ το τηε ΦDΟΤ/ΦΗWΑ φυνδινγ προγραm φορ τηε Προϕεχτ. Τηε Προϕεχτ Dεϖελοπmεντ ανδ Ενϖιρονmεντ
Στυδψ (ΠD&Ε) πηασε φορ τηε 11 βριδγε ρεπλαχεmεντ ον ςενετιαν Χαυσεωαψ ισ ιν τηε φιναλ σταγε, το βε χονχλυδεδ ιν Σεπτεmβερ 2021. Φορ
τηε Ριχκενβαχκερ Χαυσεωαψ, σεε Εξηιβιτ 1 φορ τηε ΛΑΠ Αγρεεmεντ φορ τηε Ηοβιε Ισλανδ Νορτη Σιδε Σηορελινε ανδ Ροαδωαψ Προτεχτιον
προϕεχτ. Τηε Χονχεσσιοναιρε σηαλλ ασσιστ τηε Χουντψ τηρουγηουτ ανψ γραντ προχεσσ.
3.5

Φινανχιαλ Ρεσπονσιβιλιτψ

Τηε Χονχεσσιοναιρε σηαλλ προϖιδε ανψ ανδ αλλ φινανχινγ ρεθυιρεδ το mεετ ιτσ οβλιγατιονσ δυρινγ τηε τερm οφ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ ανδ τηε
τερm οφ τηε Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ. Τηε φινανχινγ mαψ βε προϖιδεδ τηρουγη πριϖατε δεβτ ορ εθυιτψ φορ τηε αντιχιπατεδ χοστσ οφ τηε
Προϕεχτ, ινχλυδινγ ρεασοναβλε ρεσερϖεσ το αδδρεσσ οπερατιον λιφεχψχλε ρεπλαχεmεντ ανδ χοντινγενχιεσ. Τηε Χονχεσσιοναιρε mυστ ηαϖε
τηε χαπαχιτψ το φινανχε τηε Προϕεχτ φροm χονστρυχτιον, δυρινγ οπερατιονσ ανδ το τηε ενδ οφ τηε τερm οφ τηε Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ.
Τηε Χονχεσσιοναιρε mυστ ενσυρε τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ mονεψσ τηατ ωιλλ mεετ Προϕεχτ φυνδινγ δεmανδσ.
Τηε Χουντψ ωιλλ νοτ σηαρε ιν ανψ οφ τηε χοστσ φορ τηε Προϕεχτ δυρινγ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ ανδ Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ, εξχεπτ ασ
νοτεδ ιν Σεχτιον 3.4.1, Χοστσ, ωηερειν τηε Χουντψ ρεσερϖεσ τηε ριγητ το mακε α mιλεστονε παψmεντ(σ) το τηε Προϕεχτ. Ηοωεϖερ, τηε
Χουντψ mαψ νεγοτιατε τηε τερmσ οφ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ το προϖιδε χοmπενσατιον το τηε Χονχεσσιοναιρε ιν τηε εϖεντ οφ τερmινατιον οφ
τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ (σεε Ατταχηmεντ 2 – Dραφτ Ιντεριm Αγρεεmεντ).
3.6 Dισχλοσεδ Dατα
Ιν ορδερ το ασσιστ Προποσερσ ιν τηειρ δεϖελοπmεντ οφ Προποσαλσ, ιν αδδιτιον το οτηερ ινφορmατιον τηατ ισ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε, τηε Χουντψ ισ
προϖιδινγ τηε στυδιεσ ανδ οτηερ αναλψσεσ σετ φορτη ιν τηε Τεχηνιχαλ Σπεχιφιχατιονσ (Ατταχηmεντ 1) ανδ τηε Παρκσ Οπεν Σπαχε Μαστερ
Πλαν (Εξηιβιτ D το τηε Τεχηνιχαλ Σπεχιφιχατιονσ) ηερετο ορ ωηιχη mαψ βε ισσυεδ ϖια αδδενδα (the “Disclosed Data”). Ιτ ισ εαχη
Proposer’s responsibility to have conducted its own analysis and review of the Project and to have satisfied itself as to the αχχυραχψ,
χοmπλετενεσσ ανδ αππλιχαβιλιτψ οφ ανψ Dισχλοσεδ Dατα υπον ωηιχη ιτ πλαχεσ ρελιανχε ιν χοννεχτιον ωιτη πρεπαρατιον οφ ιτσ Προποσαλ, ανδ το
ασσεσσ αλλ ρισκσ ρελατεδ το τηε Προϕεχτ. Wιτηουτ λιmιτινγ τηε Χονχεσσιοναιρε’s ριγητ το χλαιm ρελιεφ υνδερ τηε τερmσ οφ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ
ορ Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ, νο Προποσερ σηαλλ βε εντιτλεδ το, ανδ αγρεεσ νοτ το mακε, ανψ χλαιm αγαινστ τηε Χουντψ ορ ανψ οφ ιτσ
οφφιχερσ, οφφιχιαλσ ορ ρεπρεσεντατιϖεσ, ωηετηερ ιν χοντραχτ, τορτ ορ οτηερωισε, ον τηε γρουνδσ οφ (α) ανψ mισυνδερστανδινγ ορ mισαππρεηενσιον
ιν ρεσπεχτ οφ τηε Dισχλοσεδ Dατα, ορ (β) τηατ ινχορρεχτ ορ ινσυφφιχιεντ ινφορmατιον ρελατινγ το τηε Dισχλοσεδ Dατα ωασ γιϖεν το ιτ βψ ανψ
περσον οτηερ τηαν τηε Χουντψ.
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Νοτε τηατ ιν τηε Τεχηνιχαλ Σπεχιφιχατιονσ (Ατταχηmεντ 1), σοmε mατεριαλσ ιν Εξηιβιτ Ι, Ασ Βυιλτσ αρε χονφιδεντιαλ ιν νατυρε δυε το
σεχυριτψ σενσιτιϖε ινφορmατιον and the release of these documents is subject to the County’s process as outlined ατ τηε Ρεθυεστ Πυβλιχ
Ρεχορδσ φροm Τρανσπορτατιον ανδ Πυβλιχ Wορκσ ωεβσιτε ατ:
ηττπσ://ωωω.mιαmιδαδε.γοϖ/γλοβαλ/σερϖιχε.παγε?Μδυιδ_σερϖιχε=σερ1496954586080464.
Ποτεντιαλ Προποσερσ ρεθυεστινγ τηε σεχυριτψ σενσιτιϖε δοχυmεντσ ωιλλ βε ρεθυιρεδ το εξεχυτε α ρελεασε φορm ανδ υνδεργο α βαχκγρουνδ
χηεχκ πριορ το ρεχειϖινγ συχη mατεριαλ. Ιν παρτιχυλαρ, ανδ ωιτηουτ λιmιτινγ τηε γενεραλιτψ οφ τηε φορεγοινγ, τηε Χουντψ mαψ ασ παρτ οφ τηισ
προχεσσ ρεθυιρε εξεχυτιον οφ τηε φορm ιν χοννεχτιον ωιτη σεχυριτψ ρεθυιρεmεντσ οφ συχη σεχυριτψ σενσιτιϖε δοχυmεντσ τηατ αρε χονφιδεντιαλ
ανδ εξεmπτ φροm πυβλιχ δισχλοσυρε πυρσυαντ το σεχτιον 119.071(3)(α), Φλοριδα Στατυτεσ. Τηε Ρελεασε οφ Πλανσ ανδ Ρεχορδσ Προχεσσ φορm
χαν βε φουνδ ατ:
ηττπ://ιντρα.mιαmιδαδε.γοϖ/τρανσιτνετ/λιβραρψ/πυβλιχ−ρεχορδσ−ρεθυεστ−φορm−δραωινγσ−σπεχσ.πδφ.
3.7 Ρεϖενυε το τηε Χουντψ
Τηε Χουντψ αντιχιπατεσ ρεχειϖινγ χοmπενσατιον φροm τηε Προϕεχτ φορ the County’s αδmινιστρατιον, mαναγεmεντ, ανδ οϖερσιγητ οφ
χοmπλιανχε mαττερσ φορ τηε Προϕεχτ ιν τηε φορm οφ α σηαρε οφ mισχελλανεουσ φεεσ ανδ χηαργεσ, Χονχεσσιον Ρεϖενυεσ, υπφροντ παψmεντσ ορ
οτηερ φορmσ οφ χοmπενσατιον, συβϕεχτ το νεγοτιατιονσ βψ τηε παρτιεσ δυρινγ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ.

4. ΕςΑΛΥΑΤΙΟΝ ΠΡΟΧΕΣΣ
4.1

Ρεϖιεω οφ Προποσαλσ φορ Ρεσπονσιϖενεσσ

Εαχη Προποσαλ ωιλλ βε ρεϖιεωεδ το δετερmινε ιφ τηε Προποσαλ ισ ρεσπονσιϖε το τηε συβmισσιον ρεθυιρεmεντσ ουτλινεδ ιν τηισ Σολιχιτατιον. Α
ρεσπονσιϖε Προποσαλ ισ ονε ωηιχη φολλοωσ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηισ Σολιχιτατιον, ινχλυδεσ αλλ δοχυmεντατιον, ισ συβmιττεδ ιν τηε φορmατ
ουτλινεδ ιν τηισ Σολιχιτατιον, ισ οφ τιmελψ συβmισσιον, ανδ ηασ τηε αππροπριατε σιγνατυρεσ ασ ρεθυιρεδ ον εαχη δοχυmεντ. Φαιλυρε το χοmπλψ
ωιτη τηεσε ρεθυιρεmεντσ ορ ανψ οτηερ οβλιγατιονσ εσταβλισηεδ ηερειν, mαψ ρεσυλτ ιν α Προποσαλ βεινγ δεεmεδ νον−ρεσπονσιϖε. Τηε Χουντψ
mαψ αλσο εξχλυδε φροm χονσιδερατιον ανψ Προποσερ ωηοσε Προποσαλ χονταινσ α mατεριαλ mισρεπρεσεντατιον ορ δεϖιατιονσ το mανδατορψ
ρεθυιρεmεντσ. Το τηε εξτεντ τηε Χουντψ δετερmινεσ τηατ α Προποσαλ ισ νοτ ρεσπονσιϖε, τηε Χουντψ ωιλλ νοτ βε εντιτλεδ το δραω ον τηε
relevant Proposer’s Προποσαλ Σεχυριτψ, ανδ σηαλλ προmπτλψ ρετυρν τηε Προποσαλ Σεχυριτψ το τηε ρελεϖαντ Προποσερ.
4.2

Ρεϖιεω οφ Προποσαλσ/Προποσερσ φορ Ρεσπονσιβιλιτψ

Φολλοωινγ ορ ιν χονϕυνχτιον ωιτη εϖαλυατιον οφ εαχη Προποσαλ φορ ρεσπονσιϖενεσσ, τηε Χουντψ ωιλλ χονδυχτ α πρελιmιναρψ ρεσπονσιβιλιτψ
ρεϖιεω οφ εαχη Προποσαλ, Προποσερ, ανδ Project Team based upon an assessment of each Proposer’s Submission Package. Τηε Χουντψ
ρεσερϖεσ τηε δισχρετιον το ρεθυεστ α Προποσερ το συππλεmεντ ιτσ Προποσαλ ασ νεχεσσαρψ φορ τηε Χουντψ το mακε ρεσπονσιβιλιτψ
δετερmινατιονσ. Φιναλ δετερmινατιον οφ ρεσπονσιβιλιτψ σηαλλ βε mαδε βψ τηε Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ. Το τηε εξτεντ τηε Χουντψ
determines that a Proposal is not responsive, the County will not be entitled to draw on the relevant Proposer’s Proposal Secυριτψ, ανδ
σηαλλ προmπτλψ ρετυρν τηε Προποσαλ Σεχυριτψ το τηε ρελεϖαντ Προποσερ.
4.3

Εϖαλυατιον Χριτερια

Προποσαλσ ωιλλ βε εϖαλυατεδ ανδ σχορεδ βψ α θυορυm οφ τηε mεmβερσ οφ τηε ρεσπεχτιϖε Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον Χοmmιττεε ωηιχη ωιλλ
εϖαλυατε ανδ ρανκ προποσαλσ ον χριτερια λιστεδ βελοω. Τηε Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον Χοmmιττεε(σ) ωιλλ βε χοmπρισεδ οφ εξεχυτιϖεσ,
προφεσσιοναλσ ανδ συβϕεχτ mαττερ εξπερτσ ωιτηιν τηε Χουντψ ορ φροm πριϖατε ορ νον−προφιτ σεχτορσ, οτηερ γοϖερνmενταλ/θυασι−γοϖερνmενταλ
οργανιζατιονσ, ανδ ρετιρεδ εξεχυτιϖεσ ωιτη τηε αππροπριατε εξπεριενχε ανδ/ορ κνοωλεδγε, στριϖινγ το ενσυρε τηατ τηε Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον
Χοmmιττεε ισ βαλανχεδ ωιτη ρεγαρδ το βοτη ετηνιχιτψ ανδ γενδερ. Τηε εϖαλυατιον χριτερια αρε ιτεmιζεδ βελοω ωιτη τηειρ ρεσπεχτιϖε ωειγητσ
φορ α mαξιmυm τοταλ οφ ονε τηουσανδ (1,000) ποιντσ περ Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον Χοmmιττεε mεmβερ.
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Τεχηνιχαλ Χριτερια
ςολυmε Α: Προποσερ ανδ Τεαm Μεmβερσ Θυαλιφιχατιονσ ανδ Χαπαβιλιτιεσ
ςολυmε Β: Προποσεδ Προϕεχτ
ςολυmε Χ: Προϕεχτ Αππροαχη
Φινανχιαλ Χριτερια
ςολυmε D: Φινανχιαλ Πλαν
4.4

Ποιντσ Περ Μεmβερ
200
200
300
300

Οραλ Πρεσεντατιονσ

Υπον εϖαλυατιον οφ τηε χριτερια ινδιχατεδ ιν Σεχτιον 4.3, τηε ρεσπεχτιϖε Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον Χοmmιττεε ωιλλ χονδυχτ αν ινιτιαλ ρουνδ οφ
σχορινγ ανδ ρανκινγ οφ Προποσερσ. Τηε Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον Χοmmιττεε, ιν ιτσ δισχρετιον, mαψ ρεθυεστ οραλ πρεσεντατιον(σ) ωιτη
Προποσερσ ιν ορδερ το γαιν χλαριφιχατιον ορ αδδιτιοναλ ινφορmατιον. Οραλ πρεσεντατιονσ mαψ νοτ βε υσεδ το mατεριαλλψ χηανγε ορ συππλεmεντ
Προποσαλσ. Υπον χοmπλετιον οφ τηε οραλ πρεσεντατιον(σ), τηε Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον Χοmmιττεε ωιλλ ρε−εϖαλυατε ανδ ρε−σχορε τηε Προποσαλσ
ρεmαινινγ ιν χονσιδερατιον βασεδ υπον τηε ωριττεν Προποσαλ χοmβινεδ ωιτη τηε οραλ πρεσεντατιον.
4.5

Σελεχτιον Φαχτορ ανδ Λοχαλ Χερτιφιεδ ςετεραν Βυσινεσσ Εντερπρισε Πρεφερενχε

4.5.1

Σελεχτιον Φαχτορ

Α Σmαλλ Βυσινεσσ Εντερπρισε Σελεχτιον Φαχτορ ισ νοτ αππλιχαβλε το τηισ Σολιχιτατιον.
4.5.2

Λοχαλ Χερτιφιεδ ςετεραν Βυσινεσσ Εντερπρισε Πρεφερενχε

Τηε Λοχαλ Χερτιφιεδ ςετεραν Βυσινεσσ Εντερπρισε Πρεφερενχε ισ νοτ αππλιχαβλε το τηισ Σολιχιτατιον.
4.6

Λοχαλ Πρεφερενχε

Λοχαλ Πρεφερενχε ισ νοτ αππλιχαβλε το τηισ Σολιχιτατιον.
4.7

Νεγοτιατιονσ

Τηε Χοmπετιτιϖε Σελεχτιον Χοmmιττεε(σ) ωιλλ συβmιτ τηε ρεσυλτσ οφ τηε εϖαλυατιον ιδεντιφψινγ τηε ηιγηεστ ρανκεδ Προποσερ το τηε Χουντψ
Μαψορ ορ δεσιγνεε ωιτη ιτσ ρεχοmmενδατιον ασ το ωηιχη, ιφ ανψ, οφ τηε Προποσερ(σ) σηουλδ εντερ ιντο νεγοτιατιονσ ωιτη τηε Χουντψ το
εσταβλιση αν Ιντεριm Αγρεεmεντ. Based upon the recommendation and other information as deemed appropriate in the County’s sole
δισχρετιον, τηε Χουντψ Μαψορ ορ δεσιγνεε ωιλλ δετερmινε ωιτη ωηιχη Προποσερ(σ) τηε Χουντψ σηαλλ νεγοτιατε, ιφ ανψ. Ιν ανψ εϖεντ τηε
Χουντψ ενγαγεσ ιν νεγοτιατιονσ ιν ορδερ το αχηιεϖε αν Ιντεριm Αγρεεmεντ, τηε δισχυσσιονσ mαψ ινχλυδε πριχε ανδ χονδιτιονσ αττενδαντ το
πριχε.
Νοτωιτηστανδινγ τηε Φινανχινγ Στρυχτυρε ανδ Φυνδινγ Σουρχεσ ουτλινεδ ιν Σεχτιον 3.4, ωηιχη ηασ βεεν εσταβλισηεδ φορ τηε πυρποσεσ οφ
εϖαλυατιον, τηε Χουντψ ρεσερϖεσ τηε ριγητ το νεγοτιατε ανψ πριχινγ τερmσ, ινχλυδινγ ρεϖενυεσ ορ οτηερ χονσιδερατιονσ, ωηιχη τηε Χουντψ
δεεmσ το βε ιν ιτσ βεστ ιντερεστ, ανδ το mακε ανψ αδϕυστmεντσ νεχεσσαρψ το χοmπλψ ωιτη αππλιχαβλε χολλεχτιϖε βαργαινινγ αγρεεmεντσ. Ιφ
ανψ Προποσερ ινϖιτεδ το παρτιχιπατε ιν νεγοτιατιονσ φαιλσ το αττενδ ορ αχτιϖελψ παρτιχιπατε ιν ρεασοναβλψ σχηεδυλεδ νεγοτιατιον mεετινγσ ωιτη
τηε Χουντψ ορ ινσιστσ υπον τερmσ ορ χονδιτιονσ φορ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ τηατ αρε mατεριαλλψ ινχονσιστεντ ωιτη ιτσ Προποσαλ ορ τηε
ρεθυιρεmεντσ οφ τηισ ΡΦΠ, τηε Προποσερ ωιλλ βε δεεmεδ το ηαϖε φαιλεδ το ενγαγε ιν γοοδ φαιτη νεγοτιατιονσ ωιτη τηε Χουντψ ανδ σηαλλ
φορφειτ ιτσ Προποσαλ Σεχυριτψ.
Νοτωιτηστανδινγ τηε φορεγοινγ, ιφ τηε Χουντψ ανδ σαιδ Προποσερ(σ) χαννοτ ρεαχη αγρεεmεντ ον αν Ιντεριm Αγρεεmεντ, τηε Χουντψ ρεσερϖεσ
τηε ριγητ το τερmινατε νεγοτιατιονσ ανδ mαψ, ατ τηε County Mayor’s or designee’s discretion, βεγιν νεγοτιατιονσ ωιτη τηε νεξτ ηιγηεστ
ρανκεδ Προποσερ(σ). Τηισ προχεσσ mαψ χοντινυε υντιλ αν Ιντεριm Αγρεεmεντ αχχεπταβλε το τηε Χουντψ ηασ βεεν εξεχυτεδ ορ αλλ προποσαλσ
αρε ρεϕεχτεδ. Νο Προποσερ σηαλλ ηαϖε ανψ ριγητσ αγαινστ τηε Χουντψ αρισινγ φροm συχη νεγοτιατιονσ ορ τερmινατιον τηερεοφ.
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4.7.1

Νεγοτιατιον Dοχυmεντσ / Χονδιτιονσ

Ανψ Προποσερ ρεχοmmενδεδ φορ νεγοτιατιονσ σηαλλ προϖιδε το τηε Χουντψ:
(α) Α Χολλυσιον Αφφιδαϖιτ, ιν αχχορδανχε ωιτη Σεχτιον 2−8.1.1 οφ τηε Χοδε οφ Μιαmι−Dαδε Χουντψ. (Ιφ α Προποσερ φαιλσ το συβmιτ τηε
ρεθυιρεδ Χολλυσιον Αφφιδαϖιτ, σαιδ Προποσερ σηαλλ βε ινελιγιβλε φορ αωαρδ.)
(β) Dισχλοσυρε οφ ανψ λαωσυιτσ ωηιχη ινχλυδε αλλεγατιονσ οφ δισχριmινατιον ιν τηε λαστ τεν ψεαρσ πριορ το δατε οφ σολιχιτατιον, τηε
δισποσιτιον οφ συχη λαωσυιτσ, ορ στατεmεντ τηατ τηερε αρε ΝΟ συχη λαωσυιτσ, ιν αχχορδ ωιτη Ρεσολυτιον Νο. Ρ−828−19.
(χ) Εϖιδενχε τηατ ινδιχατεσ τηατ τηε Προποσερ ηασ βεεν φορmεδ ανδ ισ θυαλιφιεδ το δο βυσινεσσ ιν τηε Στατε οφ Φλοριδα. Συχη εϖιδενχε
σηαλλ ινχλυδε τηε προϖισιον οφ χερτιφιχατεσ οφ γοοδ στανδινγ ορ στατυσ (ορ εθυιϖαλεντ δοχυmεντατιον).
Αδδιτιοναλλψ, ανψ Προποσερ ρεχοmmενδεδ φορ νεγοτιατιονσ σηαλλ χοmπλψ ωιτη τηε λοββψιστ ρεγιστρατιον ρεθυιρεmεντσ οφ τηε Μιαmι−Dαδε
Χουντψ Χονφλιχτ οφ Ιντερεστ ανδ Χοδε οφ Ετηιχσ Ορδινανχε πυρσυαντ το Σεχτιον 2−11.1(σ) οφ τηε Χοδε. Αττενδεεσ αχτιϖελψ παρτιχιπατινγ ιν
τηε νεγοτιατιονσ ωιτη Μιαmι−Dαδε Χουντψ αρε ρεθυιρεδ το ρεγιστερ ασ α λοββψιστ. Α πρινχιπαλ οφ ανψ χορπορατιον, παρτνερσηιπ ορ οτηερ εντιτψ
ωηο αππεαρσ ασ α λοββψιστ ον βεηαλφ οφ αν εντιτψ, ωιτηουτ σπεχιαλ χοmπενσατιον ορ ρειmβυρσεmεντ φορ τηε αππεαρανχε, σηαλλ ρεγιστερ ασ α
λοββψιστ ωιτη τηε Χλερκ οφ τηε Βοαρδ ασ ρεθυιρεδ βψ τηε Χοδε, βυτ σηαλλ νοτ βε ρεθυιρεδ το παψ ανψ ρεγιστρατιον φεεσ. Πλεασε ϖισιτ τηε λινκ
ρεγαρδινγ τηε λοββψιστ ρεγιστρατιον προχεσσ: ηττπσ://ωωω8.mιαmιδαδε.γοϖ/Αππσ/ΧΟΒ/ΛοββψιστΟνλινε/ηοmε.ασπξ. Προποσερ mαψ ρεαχη ουτ το τηε
Χοmmισσιον ον Ετηιχσ ατ 305−579−2594 φορ γυιδανχε.

Ανψ Προποσερ ρεχοmmενδεδ φορ νεγοτιατιονσ mαψ βε ρεθυιρεδ το προϖιδε το τηε Χουντψ:
(α) Its most recent certified business financial statements as of a date not earlier than the end of the Proposer’s preceding offιχιαλ
ταξ αχχουντινγ περιοδ, τογετηερ ωιτη α στατεmεντ ιν ωριτινγ, σιγνεδ βψ α δυλψ αυτηοριζεδ ρεπρεσεντατιϖε, στατινγ τηατ τηε πρεσεντ
φινανχιαλ χονδιτιον ισ mατεριαλλψ τηε σαmε ασ τηατ σηοων ον τηε βαλανχε σηεετ ανδ ινχοmε στατεmεντ συβmιττεδ, ορ ωιτη αν
εξπλανατιον φορ α mατεριαλ χηανγε ιν τηε φινανχιαλ χονδιτιον. Α χοπψ οφ τηε mοστ ρεχεντ βυσινεσσ ινχοmε ταξ ρετυρν ωιλλ βε
αχχεπτεδ ιφ χερτιφιεδ φινανχιαλ στατεmεντσ αρε υναϖαιλαβλε.
(β) Ινφορmατιον χονχερνινγ ανψ πριορ ορ πενδινγ λιτιγατιον, ειτηερ χιϖιλ ορ χριmιναλ, ινϖολϖινγ α γοϖερνmενταλ αγενχψ ορ ωηιχη mαψ
αφφεχτ τηε περφορmανχε οφ τηε σερϖιχεσ το βε ρενδερεδ ηερειν, ιν ωηιχη τηε Προποσερ, ανψ οφ ιτσ εmπλοψεεσ ορ συβχοντραχτορσ ισ
ορ ηασ βεεν ινϖολϖεδ ωιτηιν τηε λαστ τηρεε ψεαρσ.
4.8

Χοντραχτ Αωαρδ

Ανψ προποσεδ Ιντεριm Αγρεεmεντ, ρεσυλτινγ φροm τηισ Σολιχιτατιον, ωιλλ βε συβmιττεδ το τηε Χουντψ Μαψορ ορ δεσιγνεε. Τηε Χουντψ Μαψορ
ορ δεσιγνεε ωιλλ ισσυε α ρεχοmmενδατιον ον τηε αωαρδ οφ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ. Αλλ Προποσερσ ωιλλ βε νοτιφιεδ ιν ωριτινγ οφ τηε δεχισιον
οφ τηε Χουντψ Μαψορ ορ δεσιγνεε ωιτη ρεσπεχτ το ρεχοmmενδεδ αωαρδ. Τηε αωαρδ, ιφ ανψ, σηαλλ βε mαδε βψ τηε Βοαρδ οφ Χουντψ
Χοmmισσιονερσ το τηε Προποσερ ωηοσε Προποσαλ σηαλλ βε δεεmεδ βψ τηε Χουντψ το βε ιν τηε βεστ ιντερεστ οφ τηε Χουντψ. Νοτωιτηστανδινγ
τηε ριγητσ οφ προτεστ λιστεδ βελοω, τηε Χουντψ∋σ δεχισιον οφ ωηετηερ το mακε τηε αωαρδ ανδ το ωηιχη Προποσερ σηαλλ βε φιναλ.
4.9

Ριγητσ οφ Προτεστ

Α ρεχοmmενδατιον φορ χοντραχτ αωαρδ ορ ρεϕεχτιον οφ αλλ προποσαλσ mαψ βε προτεστεδ βψ α Προποσερ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε προχεδυρεσ
χονταινεδ ιν Σεχτιονσ 2−8.3 ανδ 2−8.4 οφ τηε Χοδε οφ Μιαmι−Dαδε Χουντψ, ασ αmενδεδ, ανδ ασ εσταβλισηεδ ιν Ιmπλεmεντινγ Ορδερ Νο.
3−21.

5. ΑΓΡΕΕΜΕΝΤ ΠΡΟΧΕΣΣ
5.1

Αγρεεmεντ Προχεσσ

Τηε Χουντψ αντιχιπατεσ εντερινγ ιντο αν Ιντεριm Αγρεεmεντ ωιτη ονε σελεχτεδ Προποσερ το βεχοmε τηε Χονχεσσιοναιρε ασ αν ινιτιαλ πηασε
οφ Χοντραχτ αωαρδ, υπον Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ ρεϖιεω ανδ αππροϖαλ. Τηε Dραφτ Ιντεριm Αγρεεmεντ ισ ατταχηεδ ασ Ατταχηmεντ
2. Dυρινγ τηε φυλφιλλmεντ/υνδερτακινγ οφ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ, τηε Χουντψ αντιχιπατεσ νεγοτιατινγ τηε τερmσ οφ ονε ορ mορε
χοmπρεηενσιϖε Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντσ ωιτη τηε Χονχεσσιοναιρε, το βε εξεχυτεδ φολλοωινγ χοmπλετιον οφ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ
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ανδ φολλοωινγ Βοαρδ οφ Χουντψ Χοmmισσιονερσ ρεϖιεω ανδ αππροϖαλ. Α τερm σηεετ φορ αντιχιπατεδ χοντραχτυαλ λανγυαγε το βε ινχλυδεδ ιν
τηε Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ ισ ατταχηεδ ηερετο ασ Ατταχηmεντ 3. Τηε Χονχεσσιοναιρε αωαρδεδ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ βψ τηε
Χουντψ σηαλλ ηαϖε τηε εξχλυσιϖε ριγητ το εντερ ιντο νεγοτιατιονσ ωιτη τηε Χουντψ το αχηιεϖε α Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ(σ). Ιν αδδιτιον
το σεττινγ φορτη προποσεδ τερmσ, ινχλυδινγ τεχηνιχαλ σπεχιφιχατιονσ, οπερατιοναλ ρεθυιρεmεντσ, ανδ ηανδβαχκ ρεθυιρεmεντσ, φορ ανψ
Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ, τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ ωιλλ προϖιδε φορ (α) τηε ενηανχεmεντ, ρεφινεmεντ, ανδ φυρτηερ δεϖελοπmεντ οφ τηε
Προϕεχτ, (β) τηε χοmπλετιον οφ Πρε−Dεϖελοπmεντ Wορκ δυε διλιγενχε ρεθυιρεδ, ινχλυδινγ στακεηολδερ ανδ χοmmυνιτψ ενγαγεmεντ, (χ) τηε
εσταβλισηmεντ οφ α προδυχτιϖε ανδ ιντεραχτιϖε ωορκινγ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε Παρτιεσ, ανδ (δ) τηε εσταβλισηmεντ οφ τηε παραmετερσ φορ
τηε νεγοτιατιον, ανδ συχχεσσιϖε Βοαρδ ρεϖιεω ανδ αππροϖαλ, οφ ανψ Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ.
Ιφ α χηανγε ιν λαω, αππλιχαβλε τεχηνιχαλ στανδαρδ, ορ οτηερ φορχε mαϕευρε εϖεντ οχχυρσ βετωεεν τηε Προποσαλ Dυε Dατε ανδ τηε δατε οφ
εξεχυτιον οφ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ, τηε Προποσερ ωιλλ υσε ιτσ βεστ εφφορτσ το ιδεντιφψ ανδ νοτιφψ τηε Χουντψ οφ συχη χηανγε ιν λαω, αππλιχαβλε
τεχηνιχαλ στανδαρδ, ορ οτηερ φορχε mαϕευρε εϖεντ πριορ το συχη εξεχυτιον σο τηατ τηε Χουντψ mαψ χονσιδερ τηε χονσεθυενχεσ οφ συχη
εϖεντ πριορ το τηε δατε ον ωηιχη τηε Χουντψ αυτηοριζεσ τηε εξεχυτιον ανδ δελιϖερψ οφ τηε Ιντεριm Αγρεεmεντ.
Τηε αντιχιπατεδ Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ(σ) ωιλλ ρεθυιρε τηε Χονχεσσιοναιρε το δεσιγν, περmιτ, χονστρυχτ/βυιλδ, φινανχε, mαναγε,
οπερατε, ρεπαιρ ανδ mαινταιν τηε Ριχκενβαχκερ ανδ ςενετιαν Χαυσεωαψσ, ασσοχιατεδ Γρεενωαψσ, παρκσ, ανδ οτηερ ρεχρεατιοναλ
ιmπροϖεmεντσ, ανδ ωιλλ γραντ Χονχεσσιοναιρε ριγητσ το χολλεχτ ρεϖενυεσ πυρσυαντ το τηε τερmσ σετ φορτη ιν τηε Προϕεχτ/Χονχεσσιον
Αγρεεmεντ. Τηε Χουντψ αντιχιπατεσ αππλψινγ φορ φεδεραλ φυνδινγ φορ τηισ Προϕεχτ ανδ τηε Προϕεχτ/Χονχεσσιον Αγρεεmεντ ωιλλ οβλιγατε τηε
Χονχεσσιοναιρε το ασσιστ τηε Χουντψ τηρουγηουτ τηε εντιρε γραντ προχεσσ.
6. ΠΡΟΠΟΣΑΛ ΣΥΒΜΙΣΣΙΟΝ
6.1

Προποσαλ Συβmισσιον Παχκαγε

Τηε φολλοωινγ σηαλλ βε συβmιττεδ ιν ρεσπονσε το τηε ΡΦΠ.
• ΒιδΣψνχ Φορmσ
− Προποσαλ Συβmιτταλ Φορm
− Συβχοντραχτινγ Φορm
− Λοββψιστ Ρεγιστρατιον Φορm
− Χοντραχτορ Dυε Dιλιγενχε Αφφιδαϖιτ.
•

Προποσερ Ινφορmατιον Σεχτιον, ινχλυδινγ αλλ φορmσ ασ mαψ βε ρεθυεστεδ τηερειν.
− Φορm Α – Τεχηνιχαλ Εξπεριενχε
− Φορm Β – Κεψ Περσοννελ Ρεφερενχε Χονταχτ Ινφορmατιον
− Φορm D−1 – Προποσαλ Σεχυριτψ − Βονδ (σεε Προποσερ Ινφορmατιον Σεχτιον ρεγαρδινγ συβmιτταλ οφ οριγιναλ ανδ χοπψ)
− Φορm D−2 – Προποσαλ Σεχυριτψ − Ιρρεϖοχαβλε Στανδβψ Λεττερ οφ Χρεδιτ (σεε Προποσερ Ινφορmατιον Σεχτιον ρεγαρδινγ
συβmιτταλ οφ οριγιναλ ανδ χοπψ)

•

Φεδεραλ Φορmσ
− Φορm Χ − ΛΑΠ Χερτιφιχατιον οφ Χυρρεντ Χαπαχιτψ
− Φορm Ε − Χερτιφιχατιον φορ Dισχλοσυρε οφ Λοββψινγ Αχτιϖιτιεσ ον Φεδεραλ−Αιδ Χοντραχτσ
− Φορm Φ − Dισχλοσυρε οφ Λοββψινγ Αχτιϖιτιεσ
− Φορm Γ − Νον−Χολλυσιον Dεχλαρατιον ανδ Χοmπλιανχε ωιτη 49 ΧΦΡ ♣ 29
− Φορm Η − Χερτιφιχατιον Ρεγαρδινγ Dεβαρmεντ, Συσπενσιον, Ινελιγιβιλιτψ ανδ ςολυνταρψ Εξχλυσιον
− Φορm Ι − Βυψ Αmεριχα Χερτιφιχατε οφ Χοmπλιανχε
ΦΑΙΛΥΡΕ ΤΟ ΧΟΜΠΛΕΤΕ ΑΝD ΣΥΒΜΙΤ ΤΗΕ ΦΕDΕΡΑΛ ΦΟΡΜΣ WΙΤΗ ΤΗΕ ΠΡΟΠΟΣΑΛ ΑΝD ΙΝ ΤΗΕ ΜΑΝΝΕΡ ΟΥΤΛΙΝΕD
ΤΗΕΡΕΙΝ ΜΑΨ ΡΕΣΥΛΤ ΙΝ ΤΗΕ ΠΡΟΠΟΣΑΛ ΒΕΙΝΓ DΕΕΜΕD ΝΟΝ−ΡΕΣΠΟΝΣΙςΕ.
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