EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

L62717405H
17/03/2016

3. Emri i Subjektit

6D - PLAN

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

16/03/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 16/03/2016
Tirane Tirane TIRANE Rruga "Jusuf Vrioni", pallati
ALSION, shkalla II, kati 2, Njesia Administative nr.5
1.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

1,00
Projektimin e objekteve civile- industriale- turistike, prej
murature e skelet beton arme mbi 5 kate - 2 objekte me
skelet metalik. Mbikqyrje-kolaudim. Projektimin e rruge
urbane kryesore dhe rruge interurbane kryesore, rruge lokale,
rruge urbane dytesore dhe rruge interurbane dytesore.
Projektimi i sinjalizimit rrugor. Projektimin e shtresa rrugore
sistemim-asfaltime. Projektimin e veprave hidraulike.
Projektim instalator. Projektim ura dhe vepra arti. Projektues
gjeodet. Studime gjeologo inxhinierik-hidrogjeologjik.
Hartimin e raporteve te vlersimit te ndikimit ne mjedis, per te
kryer auditim mjedisor, per hartimin e ekspertizave per
probleme mjedisore dhe thirrjen si ekspert per te vleresuar
nje raport te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e
nje auditimi. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e
mbrojtjes nga zjarrit te ndertesave te cdo lloji. Hartimi i
akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Vlersimin e
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

pasurive te paluajteshme, ndertesa dhe toke truall, toke
buqesore pyll, livadhe, kullota. Projektimi dhe zbatimi te
punimeve te ndertimit, rikonstruksioneve, mbikqyrjekolaudim punimesh zbatimi dhe montimi ne godina banimi
civile, industriale, bujqesore, turistike, shoqerore, rruge ura e
vepra arti, si dhe punime te te gjitha llojeve ne fushen e
ndertimit e montimit. Eksport-import dhe tregtim me
shumice e pakice e te gjitha llojeve te materialeve e paisjeve
te ndertimit, hidrosanitare, elektrike etj.Te mallrave te
ndryshme industriale dhe mallrave te tjera te te gjitha llojeve.
Veprimtari lidhur me asistencen e te gjitha llojeve te
pasurive te paluajtshme, qe bejne pjese ose jo ne kategorine e
ndertesave per banim te perbashket, si dhe cdo veprimtari
tjeter ekonomike qe konsiderohet e nevojshme dhe e
dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie
ndesh me legjislacionin ne fuqi. Agjensi doganore.
Konsulence inxhinierike, aplikime online per leje ndertimi.
Vlersim dhe auditim energjie.Transport i mbetjeve nga
ndertimet dhe prishjet( mbetje jo te rrezikshme) si dhe per
mbetjet shtepiake dhe tregtare, mbetje industriale e
institucionale te ngjashme, perfshire fraksionet e mbledhura
veçmas. Konsulence ligjore, avokati. Transport rrugor
nderkombetar i udhetareve. Transport rrugor nderkombetar i
mallareve per vete dhe per te trete.
Saidjon Kodhelaj
Nga: 16/03/2016

Deri: 16/03/2021

SaidjonKodhelaj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: 6D - PLAN
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E-Mail: 6d.plan@gmail.com
Telefon: 045629711 0696066450
15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-601837-03-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
31/01/2017

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-135341-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë datë
31.01.2017, ku është vendosur: 1-Shtimi i Objektit te Aktivitetit. 2-Ndryshimi i adreses
kryesore. 3- Ndryshimi i numrit te telefonit.
Telefon ishte
("0695434204")
u be
("045629711")
Objekti ishte
("Projektimin e objekteve civile- industriale- turistike, prej murature e
skelet beton arme mbi 5 kate - 2 objekte me skelet metalik. Mbikqyrje-kolaudim.
Projektimin e rruge urbane kryesore dhe rruge interurbane kryesore, rruge lokale, rruge
urbane dytesore dhe rruge interurbane dytesore. Projektimi i sinjalizimit rrugor.
Projektimin e shtresa rrugore sistemim-asfaltime. Projektimin e veprave hidraulike.
Projektim instalator. Projektim ura dhe vepra arti. Projektues gjeodet. Studime gjeologo
inxhinierik-hidrogjeologjik. Hartimin e raporteve te vlersimit te ndikimit ne mjedis, per te
kryer auditim mjedisor, per hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore dhe thirrjen si
ekspert per te vleresuar nje raport te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje
auditimi. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit te
ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Vlersimin
e pasurive te paluajteshme, ndertesa dhe toke truall, toke buqesore pyll, livadhe, kullota.
Projektimi dhe zbatimi te punimeve te ndertimit, rikonstruksioneve, mbikqyrje-kolaudim
punimesh zbatimi dhe montimi ne godina banimi civile, industriale, bujqesore, turistike,
shoqerore, rruge ura e vepra arti, si dhe punime te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit e
montimit. Eksport-import dhe tregtim me shumice e pakice e te gjitha llojeve te
materialeve e paisjeve te ndertimit, hidrosanitare, elektrike etj.Te mallrave te ndryshme
industriale dhe mallrave te tjera te te gjitha llojeve. Veprimtari lidhur me asistencen e te
gjitha llojeve te pasurive te paluajtshme, qe bejne pjese ose jo ne kategorine e ndertesave
per banim te perbashket, si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe konsiderohet e
nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me
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legjislacionin ne fuqi. Agjensi doganore.")
u be
("Projektimin e objekteve
civile- industriale- turistike, prej murature e skelet beton arme mbi 5 kate - 2 objekte
me skelet metalik. Mbikqyrje-kolaudim. Projektimin e rruge urbane kryesore dhe
rruge interurbane kryesore, rruge lokale, rruge urbane dytesore dhe rruge
interurbane dytesore. Projektimi i sinjalizimit rrugor. Projektimin e shtresa rrugore
sistemim-asfaltime. Projektimin e veprave hidraulike. Projektim instalator.
Projektim ura dhe vepra arti. Projektues gjeodet. Studime gjeologo inxhinierikhidrogjeologjik. Hartimin e raporteve te vlersimit te ndikimit ne mjedis, per te kryer
auditim mjedisor, per hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore dhe thirrjen si
ekspert per te vleresuar nje raport te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e
nje auditimi. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit te
ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena.
Vlersimin e pasurive te paluajteshme, ndertesa dhe toke truall, toke buqesore pyll,
livadhe, kullota. Projektimi dhe zbatimi te punimeve te ndertimit, rikonstruksioneve,
mbikqyrje-kolaudim punimesh zbatimi dhe montimi ne godina banimi civile,
industriale, bujqesore, turistike, shoqerore, rruge ura e vepra arti, si dhe punime te te
gjitha llojeve ne fushen e ndertimit e montimit. Eksport-import dhe tregtim me
shumice e pakice e te gjitha llojeve te materialeve e paisjeve te ndertimit,
hidrosanitare, elektrike etj.Te mallrave te ndryshme industriale dhe mallrave te tjera
te te gjitha llojeve. Veprimtari lidhur me asistencen e te gjitha llojeve te pasurive te
paluajtshme, qe bejne pjese ose jo ne kategorine e ndertesave per banim te
perbashket, si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe konsiderohet e nevojshme dhe
e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin
ne fuqi. Agjensi doganore. Konsulence inxhinierike, aplikime online per leje
ndertimi.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Nr.7, Bulevardi "Gjergj Fishta", Kulla 3, kati i pare;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Lagjja Apollonia,
rruga Jakov Mile, pallati 178, kati 2;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-413658-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 2016.
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
27/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-886871-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2017.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

17/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-162485-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 10.04.2019 per ndryshimin e
adreses kryesore dhe shtim objekti.
Telefon 1 ishte
("")
u be
("0696066450")
E-Mail ishte
("")
u be
("6d.plan@gmail.com")
Objekti ishte
("Projektimin e objekteve civile- industriale- turistike, prej murature e
skelet beton arme mbi 5 kate - 2 objekte me skelet metalik. Mbikqyrje-kolaudim.
Projektimin e rruge urbane kryesore dhe rruge interurbane kryesore, rruge lokale, rruge
urbane dytesore dhe rruge interurbane dytesore. Projektimi i sinjalizimit rrugor.
Projektimin e shtresa rrugore sistemim-asfaltime. Projektimin e veprave hidraulike.
Projektim instalator. Projektim ura dhe vepra arti. Projektues gjeodet. Studime gjeologo
inxhinierik-hidrogjeologjik. Hartimin e raporteve te vlersimit te ndikimit ne mjedis, per te
kryer auditim mjedisor, per hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore dhe thirrjen si
ekspert per te vleresuar nje raport te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje
auditimi. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit te
ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Vlersimin
e pasurive te paluajteshme, ndertesa dhe toke truall, toke buqesore pyll, livadhe, kullota.
Projektimi dhe zbatimi te punimeve te ndertimit, rikonstruksioneve, mbikqyrje-kolaudim
punimesh zbatimi dhe montimi ne godina banimi civile, industriale, bujqesore, turistike,
shoqerore, rruge ura e vepra arti, si dhe punime te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit e
montimit. Eksport-import dhe tregtim me shumice e pakice e te gjitha llojeve te
materialeve e paisjeve te ndertimit, hidrosanitare, elektrike etj.Te mallrave te ndryshme
industriale dhe mallrave te tjera te te gjitha llojeve. Veprimtari lidhur me asistencen e te
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gjitha llojeve te pasurive te paluajtshme, qe bejne pjese ose jo ne kategorine e ndertesave
per banim te perbashket, si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe konsiderohet e
nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me
legjislacionin ne fuqi. Agjensi doganore. Konsulence inxhinierike, aplikime online per leje
ndertimi.")
u be
("Projektimin e objekteve civile- industriale- turistike,
prej murature e skelet beton arme mbi 5 kate - 2 objekte me skelet metalik.
Mbikqyrje-kolaudim. Projektimin e rruge urbane kryesore dhe rruge interurbane
kryesore, rruge lokale, rruge urbane dytesore dhe rruge interurbane dytesore.
Projektimi i sinjalizimit rrugor. Projektimin e shtresa rrugore sistemim-asfaltime.
Projektimin e veprave hidraulike. Projektim instalator. Projektim ura dhe vepra arti.
Projektues gjeodet. Studime gjeologo inxhinierik-hidrogjeologjik. Hartimin e
raporteve te vlersimit te ndikimit ne mjedis, per te kryer auditim mjedisor, per
hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore dhe thirrjen si ekspert per te
vleresuar nje raport te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi.
Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit te ndertesave
te cdo lloji. Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Vlersimin e
pasurive te paluajteshme, ndertesa dhe toke truall, toke buqesore pyll, livadhe,
kullota. Projektimi dhe zbatimi te punimeve te ndertimit, rikonstruksioneve,
mbikqyrje-kolaudim punimesh zbatimi dhe montimi ne godina banimi civile,
industriale, bujqesore, turistike, shoqerore, rruge ura e vepra arti, si dhe punime te te
gjitha llojeve ne fushen e ndertimit e montimit. Eksport-import dhe tregtim me
shumice e pakice e te gjitha llojeve te materialeve e paisjeve te ndertimit,
hidrosanitare, elektrike etj.Te mallrave te ndryshme industriale dhe mallrave te tjera
te te gjitha llojeve. Veprimtari lidhur me asistencen e te gjitha llojeve te pasurive te
paluajtshme, qe bejne pjese ose jo ne kategorine e ndertesave per banim te
perbashket, si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe konsiderohet e nevojshme dhe
e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin
ne fuqi. Agjensi doganore. Konsulence inxhinierike, aplikime online per leje ndertimi.
Vlersim dhe auditim energjie.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga "Jusuf Vrioni", pallati ALSION, shkalla II, kati 2, Njesia Administative nr.5;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Nr.7, Bulevardi "Gjergj Fishta", Kulla 3, kati i pare;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
19/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-232511-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 17.06.2019 per ndryshim objekti
dhe hapje adrese dytesore.
Objekti ishte
("Projektimin e objekteve civile- industriale- turistike, prej murature e
skelet beton arme mbi 5 kate - 2 objekte me skelet metalik. Mbikqyrje-kolaudim.
Projektimin e rruge urbane kryesore dhe rruge interurbane kryesore, rruge lokale, rruge
urbane dytesore dhe rruge interurbane dytesore. Projektimi i sinjalizimit rrugor.
Projektimin e shtresa rrugore sistemim-asfaltime. Projektimin e veprave hidraulike.
Projektim instalator. Projektim ura dhe vepra arti. Projektues gjeodet. Studime gjeologo
inxhinierik-hidrogjeologjik. Hartimin e raporteve te vlersimit te ndikimit ne mjedis, per te
kryer auditim mjedisor, per hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore dhe thirrjen si
ekspert per te vleresuar nje raport te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje
auditimi. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit te
ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Vlersimin
e pasurive te paluajteshme, ndertesa dhe toke truall, toke buqesore pyll, livadhe, kullota.
Projektimi dhe zbatimi te punimeve te ndertimit, rikonstruksioneve, mbikqyrje-kolaudim
punimesh zbatimi dhe montimi ne godina banimi civile, industriale, bujqesore, turistike,
shoqerore, rruge ura e vepra arti, si dhe punime te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit e
montimit. Eksport-import dhe tregtim me shumice e pakice e te gjitha llojeve te
materialeve e paisjeve te ndertimit, hidrosanitare, elektrike etj.Te mallrave te ndryshme
industriale dhe mallrave te tjera te te gjitha llojeve. Veprimtari lidhur me asistencen e te
gjitha llojeve te pasurive te paluajtshme, qe bejne pjese ose jo ne kategorine e ndertesave
per banim te perbashket, si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe konsiderohet e
nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me
legjislacionin ne fuqi. Agjensi doganore. Konsulence inxhinierike, aplikime online per leje
ndertimi. Vlersim dhe auditim energjie.")
u be
("Projektimin e objekteve
civile- industriale- turistike, prej murature e skelet beton arme mbi 5 kate - 2 objekte
me skelet metalik. Mbikqyrje-kolaudim. Projektimin e rruge urbane kryesore dhe
rruge interurbane kryesore, rruge lokale, rruge urbane dytesore dhe rruge
interurbane dytesore. Projektimi i sinjalizimit rrugor. Projektimin e shtresa rrugore
sistemim-asfaltime. Projektimin e veprave hidraulike. Projektim instalator.
Projektim ura dhe vepra arti. Projektues gjeodet. Studime gjeologo inxhinierikhidrogjeologjik. Hartimin e raporteve te vlersimit te ndikimit ne mjedis, per te kryer
auditim mjedisor, per hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore dhe thirrjen si
ekspert per te vleresuar nje raport te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e
nje auditimi. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit te
ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena.
Vlersimin e pasurive te paluajteshme, ndertesa dhe toke truall, toke buqesore pyll,
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livadhe, kullota. Projektimi dhe zbatimi te punimeve te ndertimit, rikonstruksioneve,
mbikqyrje-kolaudim punimesh zbatimi dhe montimi ne godina banimi civile,
industriale, bujqesore, turistike, shoqerore, rruge ura e vepra arti, si dhe punime te te
gjitha llojeve ne fushen e ndertimit e montimit. Eksport-import dhe tregtim me
shumice e pakice e te gjitha llojeve te materialeve e paisjeve te ndertimit,
hidrosanitare, elektrike etj.Te mallrave te ndryshme industriale dhe mallrave te tjera
te te gjitha llojeve. Veprimtari lidhur me asistencen e te gjitha llojeve te pasurive te
paluajtshme, qe bejne pjese ose jo ne kategorine e ndertesave per banim te
perbashket, si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe konsiderohet e nevojshme dhe
e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin
ne fuqi. Agjensi doganore. Konsulence inxhinierike, aplikime online per leje ndertimi.
Vlersim dhe auditim energjie.Transport i mbetjeve nga ndertimet dhe prishjet(
mbetje jo te rrezikshme) si dhe per mbetjet shtepiake dhe tregtare, mbetje industriale
e institucionale te ngjashme, perfshire fraksionet e mbledhura veçmas. Konsulence
ligjore, avokati")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Toke are me siperfaqe 750 m2 ( shtateqind e pesedhjete) metra katrore me nr.pasurie
304/3, vol 11, fq.232, zk 2015;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
31/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-293962-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar 2018 6D-Plan.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres 6DPlan.xlsx
Vendimi i ortakut.pdf
Shenimet Shpjeguese.pdf

07/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-355545-10-19
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 01.10.2019 për ndryshim adrese
kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Toke are me siperfaqe 750 m2 ( shtateqind e pesedhjete) metra katrore me nr.pasurie
304/3, vol 11, fq.232, zk 2105;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Toke
are me siperfaqe 750 m2 ( shtateqind e pesedhjete) metra katrore me nr.pasurie 304/3, vol
11, fq.232, zk 2015;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
11/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-426572-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 10.12.2019 për shtimin e objektit të
veprimtarisë.
Objekti ishte
("Projektimin e objekteve civile- industriale- turistike, prej murature e
skelet beton arme mbi 5 kate - 2 objekte me skelet metalik. Mbikqyrje-kolaudim.
Projektimin e rruge urbane kryesore dhe rruge interurbane kryesore, rruge lokale, rruge
urbane dytesore dhe rruge interurbane dytesore. Projektimi i sinjalizimit rrugor.
Projektimin e shtresa rrugore sistemim-asfaltime. Projektimin e veprave hidraulike.
Projektim instalator. Projektim ura dhe vepra arti. Projektues gjeodet. Studime gjeologo
inxhinierik-hidrogjeologjik. Hartimin e raporteve te vlersimit te ndikimit ne mjedis, per te
kryer auditim mjedisor, per hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore dhe thirrjen si
ekspert per te vleresuar nje raport te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje
auditimi. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit te
ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Vlersimin
e pasurive te paluajteshme, ndertesa dhe toke truall, toke buqesore pyll, livadhe, kullota.
Projektimi dhe zbatimi te punimeve te ndertimit, rikonstruksioneve, mbikqyrje-kolaudim
punimesh zbatimi dhe montimi ne godina banimi civile, industriale, bujqesore, turistike,
shoqerore, rruge ura e vepra arti, si dhe punime te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit e
montimit. Eksport-import dhe tregtim me shumice e pakice e te gjitha llojeve te
materialeve e paisjeve te ndertimit, hidrosanitare, elektrike etj.Te mallrave te ndryshme
industriale dhe mallrave te tjera te te gjitha llojeve. Veprimtari lidhur me asistencen e te
gjitha llojeve te pasurive te paluajtshme, qe bejne pjese ose jo ne kategorine e ndertesave
per banim te perbashket, si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe konsiderohet e
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nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me
legjislacionin ne fuqi. Agjensi doganore. Konsulence inxhinierike, aplikime online per leje
ndertimi. Vlersim dhe auditim energjie.Transport i mbetjeve nga ndertimet dhe prishjet(
mbetje jo te rrezikshme) si dhe per mbetjet shtepiake dhe tregtare, mbetje industriale e
institucionale te ngjashme, perfshire fraksionet e mbledhura veçmas. Konsulence ligjore,
avokati")
u be
("Projektimin e objekteve civile- industriale- turistike, prej
murature e skelet beton arme mbi 5 kate - 2 objekte me skelet metalik. Mbikqyrjekolaudim. Projektimin e rruge urbane kryesore dhe rruge interurbane kryesore,
rruge lokale, rruge urbane dytesore dhe rruge interurbane dytesore. Projektimi i
sinjalizimit rrugor. Projektimin e shtresa rrugore sistemim-asfaltime. Projektimin e
veprave hidraulike. Projektim instalator. Projektim ura dhe vepra arti. Projektues
gjeodet. Studime gjeologo inxhinierik-hidrogjeologjik. Hartimin e raporteve te
vlersimit te ndikimit ne mjedis, per te kryer auditim mjedisor, per hartimin e
ekspertizave per probleme mjedisore dhe thirrjen si ekspert per te vleresuar nje
raport te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi. Studimi dhe
pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit te ndertesave te cdo lloji.
Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Vlersimin e pasurive te
paluajteshme, ndertesa dhe toke truall, toke buqesore pyll, livadhe, kullota.
Projektimi dhe zbatimi te punimeve te ndertimit, rikonstruksioneve, mbikqyrjekolaudim punimesh zbatimi dhe montimi ne godina banimi civile, industriale,
bujqesore, turistike, shoqerore, rruge ura e vepra arti, si dhe punime te te gjitha
llojeve ne fushen e ndertimit e montimit. Eksport-import dhe tregtim me shumice e
pakice e te gjitha llojeve te materialeve e paisjeve te ndertimit, hidrosanitare,
elektrike etj.Te mallrave te ndryshme industriale dhe mallrave te tjera te te gjitha
llojeve. Veprimtari lidhur me asistencen e te gjitha llojeve te pasurive te paluajtshme,
qe bejne pjese ose jo ne kategorine e ndertesave per banim te perbashket, si dhe cdo
veprimtari tjeter ekonomike qe konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per
realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin ne fuqi. Agjensi
doganore. Konsulence inxhinierike, aplikime online per leje ndertimi. Vlersim dhe
auditim energjie.Transport i mbetjeve nga ndertimet dhe prishjet( mbetje jo te
rrezikshme) si dhe per mbetjet shtepiake dhe tregtare, mbetje industriale e
institucionale te ngjashme, perfshire fraksionet e mbledhura veçmas. Konsulence
ligjore, avokati. Transport rrugor nderkombetar i udhetareve. Transport rrugor
nderkombetar i mallareve per vete dhe per te trete.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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10/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-540938-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 09.07.2020 për mbylljen e adresës
dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Toke
are me siperfaqe 750 m2 ( shtateqind e pesedhjete) metra katrore me nr.pasurie 304/3, vol
11, fq.232, zk 2105;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

Datë: 13/07/2020

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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