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Ĺ'opis změny:
nárok je doložen na základč ověřeni v provozu, na Kase nlet(a C (11 stanic), kdy je požadována úprava lemovacích prvků hrany
nástupiště, od JDCM (viz. příloha) úpravou ze š, 90 mm na š, 50 ň)řň ( pryžové díly dl. 1 m)

Zdůvodnění zrněny:
hlavním důvodem změny je zajištěni provozní bezpečnosti cestujíc ich, kdy tylo kons((llkčni prvky s|OijžÍ pro usnadněni
bezbariérového pohybu zejména vozíčkářů a také osob s kočátkami.

Posouzeni změny - autorský clozor projektanta:
METROPROJEKT

i r výše

uveckným zdůvodněním.
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Stzvbz ° '=vz nástupiště - MM:enový ;jrcS 50mm
o 5je!<E: sEaMce metrz t:zsy C
ČZst: stavební

Hřebenový profil PGF 50

cenz celkem bez DPH
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\/ ceně hřčoenového proňlu je zUrnuíz letecká cjopr?v2. ?ředpok!ácEná doba dobe dodáni ?CJ j? 10týdnů
Cenz za dodávku brr proňlu 90mm je 7C53Kč/m

V Kladně ane i9.července 2018

ENERGIE stavební e báňské, as.
Vašičkova 3081, 272 04 Klzcjno 4
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Váš dopis značky l ze dne

naše značka

vyřizuje l linka

240000/921/
243000/408/2018
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Sdělení útvaru

vedoucí jédnotky

Pro útvar
""">

místo odeslání l dne Praha l l0.8.2018
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Zníěna Investiční akce v průběhu realizace

V průběhu realizace investiční akce ,,Úpravy hrany nástupiště ve stanicích inetra -- Gapfiller" pro llsnad|)ě|)Í
nástupu i|nobi|I)Ích osob do souprav metra byla na trase C u souprav typu Ml zjištěna v určitých provoznlch
situacích (vyššl obsazenost soupravy) kolize původně projektovaných profilů Gapfiller ŠIře 90 mm s dveřmi
soupravy. Na trasách A a B, kele jsou v provozu rekonstruované soupravy 81-71M, k této kolizi nedochází.
Z důvodu uvedené kolize je nutno nahradit v 11stanic(ch na trase C původně objednaný profil Gapfiller šíře
90 mm profilem šIře 50 mm. Celkově jde o 176 m profilu.
Vzhleclem k výše uvedené kolizi žádáme o dodatečné rozšiřenl smluvního vztahu se zhotovite|e|n této investiční
akce na dodávku a montáž profilu Gapfiller ve výše uvedeném rozsahu.

Ing. Marek Kopř·,,
vedoucí jednotky Dopravn
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