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Ing. Martin Šafránek
předseda představenstva



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 9. 5.2017 v 09:33:02.
EPVid: boj T9rtzKey)Lc4PZĎrywQ

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 9709

17. ledna 2005

B 9709 vedená u Městského soudu v Praze

FANSTAV a. s.

Praha 7 - Holešovice, Jateční 540, PSČ 17000

272 05 461

Datum zápisu:

Spisová značka:

Obchodní firma:

Sídlo:
Identifikační číslo:

Právní forma:

Předmět podnikání:

Akciová společnost

projektová činnost ve výstavbě
prováděni staveb, jejich změn a odstraňováni

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona
poskytováni služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Statutární' orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

Ing. MARTIN ŠAFRÁNEK, dat. nar. 21. března 1958
Praha 6 - Řepy, Šimonova 1106/9, PSČ 16300
Den vzniku funkce: 17. ledna 2005
Den vzniku členství: 17. ledna 2005
lPočet členů:

Způsob jednání:

Dozorčí rada:

předseda dozorčí

rady:

člen dozorčí rady:

člen dozorčf rady:

Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

JAROSLAV KUBÁT, dat. nar. 19. záři 1957

Milánská 451, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Den vzniku funkce: l. dubna 2011
Den vzniku členství: l. dubna 2011

JAROSLAVA KUTILOVA, dat. nar. 21. dubna 1962
Na Hřebenkách 3156/2, Smíchov, 150 00 Praha 5

Den vzniku členství: 10. listopadu 2008

JANA ZVĚŘINOVÁ, dat. nar. 10. prosince 1977
Májová 1289/23, Suchdol, 165 00 Praha 6
Den vzniku funkce: l. dubna 2016
Den vzniku členství: l. dubna 2016

Jediný akcionář:

Akcie:

Základní kapitál:

Ing. MARTIN ŠAFRÁNEK, dat. nar. 21, března 1958
Praha 6 - Řepy, Šimonova 1106/9, PSČ 16300

10 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 200 000, - Kč
listinné
2 000 000, - KC

Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:

Údaje platné ke dni: 7. května 2017 06:20 1/2
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Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

777 odst.

Veřejný rejstřík
Ověřuji pod pořadovým číslem 552/1, že tato
listina, která vznikla převedením uýstupu z
informačního systému veřejné správy z
elektronické podoby do podoby listinné. skládájici
se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem
výstupu z informačního systému veřejné správy v
elektronické podobě.
V Praze dne 09.05. 2017
Ověřujicí osoba: Oždianová Pe^
Podpis ,'

Údaje platné ke dni: 7. května 2017 06:20 2/2



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 15. 08. 2016 14:52:20

Obchodní firma: FANSTAV a. s.

Sídlo: Jateční 540/4, 170 00, Praha - Holešovice
Idcntifikaini (islo osoby: 27205461

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a přijmeni: Ing. Martin Šafránek (l)

Živnostenské oprávněni č.!

Pfcdmit podnikáni: Projektový činnost ve výstavbi
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávněni: 17.01.2005

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: ing. Martin Šíifránek (l)

Živnostenské opravném č.2

Předmět podnikáni: Prováděni staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávněni: 17.01.2005

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Odpovědny zástupce:

Jméno a prijmcni: Ing. Martin Šafránek (l)

Živnostenské oprávněni č. 3

Predmét podnikáni; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l ai 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Poskytováni služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářstvi, lesnictví a myslivost

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobku
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálu
Nakládání s odpady (vyjma nebezpeřných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební íinnosti
Zprostředkováni obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod

Skladováni', baleni zboží', manipulace s nákladem a technické činnosti v dopraví
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Poradenská a konzultaíní činnost, zpracování odborných studii a posudků
Příprava a vypracováni technických návrhů, grafické a kreslicské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačoc hospodářské povahy
Provozováni kulturnich, kulturne-vzdělívaclch a zábavních zařízeni, pořádáni
kulturních produkci, zábav, vystav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akci
Poskytování technických služeb

Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předměti kulturní povahy, výrobku jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidet

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnění: 17.0J.2005

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávněni č.4

Předmět podnikáni: Poskytováni služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrávi pn prici
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Druh živnosti; OhlaSuvaci vizanii

Vznik opravném: 16. 03. 2011

Doba platnosti oprávněni; na dobu neurčitou

Odpovědny záslupcc:

Jméno a příjmení: Ing. Martin Šafránek (l)

Seznam zúčastněných osob

Jméno a přijmeni: Ing. Martin Safri inek (l)

Datum narozeni; 21. 03. 1958

Občanství: Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské čisti Praha 7

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvédéuje. že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík
puěruji pod pořadovým číslem 803/2, že tato
listina, která vznikla převedením výstupu z
informačního systému veřejné správy z
elektronické podoby do podoby fistinné, 'sklá"dájici
se z 2 listů, se doslovně shoduje s o^í
výstupu z informaéniho systému veřejné-
elektronické podobě. ' " \y '\ ~*^^>
VPrazedne15.08. 2016 .6<~ ^
Ověřující osoba: Škvárová Blanka . T Af'S>S-
Podpis , ď A. SKSĚÍÍ!\
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OSVĚDČENI O AUTORIZACI

číslo 1986

vydané

v

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Martin Šafránek
jméno a příjmem

je

autorizovaným inženýrem

v obom

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeným CKAITje veden pod číslem

0001252

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrotoí otisk
je uveden zde: ."S'^^;

%
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Autorizace je udělena ke dni 07. 02. 94

<

Ing. Václav Mach
předseda CKAIT

C



INŽENÝRSKÁ ČINNOST

5. Nabídková cena, platnost nabídky

Nabídková cena uchazeče je:

Základní cena

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH 21%

52. 500, - Ke

11. 025, -Kč

63. 525, - Ke

Nabídková cena je kalkulována za předpokladu výkonu technické činnosti v éase, který se
dle poptávky předpokládá v délce max. 2, 5 měsíce.

V Praze dne 9. 5. 2017

Ing. Martin Šafránek
předseda představenstva



INŽENÝRSKÁ ČINNOST

6. Základní identifikační údaje uchazeče

FANSTAV a. s.
sídlo Jateční 540, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ 27205461
DIČ CZ27205461
spisová značka B 9709 vedená u MěS v Praze

představenstvo
dozorci rada

základní kapitál

telefon
e-mail
web
datová schránka

Ing. Martin Šafránek, předseda představenstva
Jaroslav Kubát, předseda dozore! rady
Jaroslava Kutilové, člen dozorci rady
Jana Zvěřinová, člen dozorci rady

2 000 000, - K6

266316599, 602222951
fanstav@fanstav. cz
www. fanstav. cz
nk7d3bc

bankovní spojeni Komerční banka a. s., 6. Ú. 35-7015510267/0100

FANSTAV a. s. je éeskou společnosti, která byla založena v roce 2005.
Svým obratem do 10 mil. Ke se řadí v České republice mezi malé firmy. V portfoliu firmy jsou
zastoupeny činnosti v oblasti inženýrské, inženýrsko - dodavatelské a stavební činnosti.
Firma působicf převážně v Praze a Středočeském kraji.
Velký důraz při všech činnostech je u společnosti FANSTAV a. s. kladen na kvalitu zajištova-
ných činnosti, služeb a práci, které jsou řízeny a prováděny v souladu s normami ČSN EN
1809001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008.



"enáta Sedláková

Od:
Odesláno:

Komu:

Předmět:

Přílohy:

Martin Šafránek <safranek@fanstav. cz>

9. května 2017 11:55
Renáta Sedláková

Nabidkavýkon TDIS - řeko mostu K Junčáku
psáry nabídka l-6.pdf; 170425prikaznismlouvatdimostekkjuncaku 7
vyplněno_signed. pdf

Dobrý den, pani Sedláková, v příloze Vám zasíláme nabídku na TECHNICKÝ DOZOR STAVBY^REKONSTRUKCE
MOSTU ÚL'. K JUNČÁKU, DOLNÍ JIRČANY, PSÁRY (OBJEKT SO 02) V případě úspěchu se těšime na spolupráci

S pozdravem

fiiff. Mariin Siifráfiek
předsedu přeíhlnvensfvu u řefliíel FANSTA\ u. s.
Jalecili 540/4
170 Vil Praha 7- HuleSovice
IC 272115461
tel. 6>2 222 951
tel. 2(>d 316 599




