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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) L92207009A

2. Data e Regjistrimit 07/10/2019
3. Emri i Subjektit ISOMETRIC
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 30/09/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 30/09/2019
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Mihal Duri, Nr 7 

100.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00

9. Objekti i aktivitetit Import-eksport dhe tregti me shumice dhe pakice te pajisjeve 
laboratorike, didaktike, pajisjeve simuluese, materiale 
trajnimi, laboratorike, mesimdhenie, sportive,sisteme 
profesionale dhe arsimore. Blerje dhe furnizimit me 
materiale te ndryshme mjekesore, kozmetike, reagente, 
kimikate, materiale konsumi, komplete diagnostikuese, 
medikamente,kite,produkte veterinare,standarte bujqesore, 
lende te para per industri te ndryshme, materiale elektronike, 
mjete elektrike, hidraulike. Importimi dhe tregtimi i linjave 
teknologjike per industri ushqimore dhe laboratore me 
profile te ndryshme. Shit-blerje produktesh IT, softwarike, 
sistemeve audio-vizive,impiante, makineri, ngrohje -ftohje, 
ventilim, ajer te kondicionuar, transformatore,analizues 
multidimensional, transmetues, pajisje kompjuterike, 
detektore, pajisje elektro- shtepiake, elektromekanike, 
inxhinierike, motorike dhe pajisje mjedisore e nen produkte 
bujqesore e mjedisore. Dizenjimi dhe konsulenca 
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inxhinierike per laborator ne profile didaktike ,detektuese, 
validimi,kalibrues, mjedisiore,bujqesor, inxhinierike dhe ne 
sistemet te integruara industriale. Trajnime dhe konsulenca 
teknike-arsimore bazuar ne kurrikulat e aprovuara per 
laboratore kerkimore, universitare,laboratoret profesional, 
mjekesor dhe mesimdhenes, si dhe projektimin dhe 
prodhimin e pajisjeve dhe materialeve per aplikimi per 
didaktike, mjekesore, industriale, mjedisore,kalibruese, 
laboratore kompjuterik dhe profesionale. Instalime, 
sherbime, trajnimet, kualifikimin dhe çertifikimin e pajisjeve 
laboratorike dhe industriale. Import-export te materialeve 
kancelarike, materiale te pergjithshm konsumi, paketimesh 
plastike, metalike, materiale sigurie, sisteme kamerashe, 
dare, vula, shirita sigurie, detergjente, pastrimi, alkolike, 
materiale te buta, agregateve bujqesore, materiale ne fuksion 
te fermave, bagetive etj .Sisteme  te  integruara  laboratorike, 
elektrike, sisteme te  automatizuara, sistemeshperndarjeje, 
kontrolli, ndertim rrjeti, industriale pajisje per prodhimin dhe 
testimin e kimikateve, ilaceve, produteve te petroleve, 
mjedisore, pajisjeve laboratorike dhe materiale, didaktike, 
linja prodhimi ektroteknike, civile dhe ndertime industriale 
kabinetesh.
Darin Gezdari10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 30/09/2019                Deri: 30/09/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët DarinGezdari
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Web site: www.isometric.al
E-Mail: info@isometric.al  
Telefon: 0674009889  
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15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-354375-10-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 11/12/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D838C4A7-7E30-4F79-AE94-0E04C85126EF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=24B89B3F-CE01-4E66-8B2B-23298645FEE4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E23371E8-938C-4A44-8B4B-2FE645D17256
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AAC028D4-FEB6-4B72-9DD3-839E286429E7

