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

M04619001D
19/10/2020

3. Emri i Subjektit

2H-Construction

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

14/10/2020

6. Kohëzgjatja

Nga: 14/10/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Korce Korçe KORCE Lagjia 7, Rr. Xhavit Dishnica, Nr. 2

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

100.000,00

9. Objekti i aktivitetit

1,00
Punime germimi ne toke.Ndertime civile dhe industrial.
Rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile e industriale,
veshje fasada. Rruge, autostrada, rikonstruksion, sistemim,
asfaltim rruge, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista
aeroportuale. Punime nentokesore, ura e vepra arti. Diga dhe
tunele
hidroteknike.
Ujsjellesa,
gazsjellesa,vajsjellesa,veprakullimi e vaditje. Punime dhe
mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime.
Ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve linja
TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime te
inxhinierise se ndertimit. Punime per prishjen e ndertimeve.
Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanderi, mirmbajtja e
tyre. Impiante ngritese dhe transportuese (ashensore, shkalle
levizese, transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te
lidhura me to, rifiniture me matriale druri, plastik, metalik
dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese.
Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut. Sinjalistika
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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

rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtja rrugore.Ndertime
parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri,Punime
strukturore special. Impiante teknologjike, termike dhe te
kondicionimit. Impiante dhe linja telefonie dhe
komunikacioni. Impiante te brendshme, elektrike, telefoni,
radiotelefoni TV etj. Pastrimi i ujrave detare, liqenore dhe
lumore.Ndertimi i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit
te tij. Ndertimi i mpianteve te grumbullimit dhe trajtimit te
mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike.Sistemet kundra
zhurmes per infrastructure.Projektime te objekteve te
ndertimit kat.1/c ,2/a; kat.3/a,b,c,d,e; kat.4/f, kat.6/a,b,c,d,e,
; kat.7/a, b,c,d,e ; kat 11/ a,b,c. Tregetim me shumice dhe
pakice; import eksport te mallrave industriale, ushqimore,
lende te para, pije, hidrosanitare si dhe të tjera aktivitete të
përgjithshme biznesi.Projektime, dhe zbatime ne fushen e
punimeve te ndertimit .Projektime, dhe zbatime ne fushen e
punimeve te restaurimit te monumenteve te kultures.Studime
ne fushen e planifikimit urban .Sherbime ekspetize lidhur
me vleresimin e ndikimit ne mjedis. Sherbime ekspertize
lidhur me Auditimin e Energjise.Sherbime ekspertize lidhur
me
mbrojtjen nga zjari.Sherbime konsulence,sherbime
marketingu dhe vleresim te pasurive te palujteshme.
Eksporte importe te produkteve ,pajisjeve dhe makinerive
qe kane lidhje me objektin e veprimtarise.
Hekuran Hoxhalli
Nga: 14/10/2020

Deri: 14/10/2025

HekuranHoxhalli

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

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

E-Mail: 2hconstruction2020@gmail.com
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Telefon: 0684074771
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-603998-10-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Datë: 03/11/2020

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

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