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

L61619031A
19/04/2016

3. Emri i Subjektit

G.A.C

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

10/04/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 10/04/2016
Tirane Tirane TIRANE Rruga "Him Kolli", pallati i ri 2T,
kati i pare
7.000.000,00

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

2,00
Objekt ne fushen e ndertimit, duke perfishire por jo kufizuar
ne : Studimin , projektimin, konsulencen, sipermarrjen
zbatuese dhe/ose jopublike te veprave me karakter
shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si:
ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave,
tuneleve, mbikalimeve dhe nenkalimeve, autostradave etj.
Studim, projektim, ndertim e zbatim te veprave ndertimore te
te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime
urbanistike te te gjitha niveleve, planifikim urban, projektim
arkitektonik, projektim linjash dhe sistemesh se prodhimit
dhe shperndarjes se energjise elektrike, projektim ujesjelles,
kanalizime, vepra ujitje,kullimi, projektim topografik .
Studime fizibiliteti.Veprimtari ne fushen e transportit te
mallrave dhe te udhetareve, lokacione, blerje e tjetersime te
pasurive te luajtshme e te paluajtshme. Import, eksport te
materialeve dhe pajisjeve te ndryshme elektromekanike te
cdo lloji ne funksion te ( digave , hidrocentraleve,
nenstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me shumice dhe
pakice brenda dhe jashte vendit, dhenien e asistences teknike
per mirembajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e
pajisjeve dhe te cdo materiali tjeter ndihmes te sistemit dhe
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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

rrjetit elektrik. Punime dhe instalime te ndryshme elektrike,
mekanike, hidraulike etj. Prodhim, import,
eksport,
shitblerje tekstilesh, veshjesh, uniformash, veshje pune etj.
Import, eksport, shitblereje, riparim, mirembajtje,
automjetesh, mjetesh e pajisjesh te te gjitha llojeve.
Administrim, furnizim, mirembajtje, ndertesash, parkimi,
ambientesh sportive dhe argetimi, parqe, parqe lojrash dhe
cdo ambient tjeter, Import- eksport, shitblerje, instalime,
riparime, mirembajtje, te pajisjeve kancelarike, pordukte
kancelarie, informatike, fotokopje, elektroshtepiake,
produkte pastrimi, pajisje pastrimi dhe te gjitha llojet e
sherbimeve ne lidhje me keto objekte. Sherbimi i pastrimit
dhe dezinfektimit. Pastrimi i deteve, lumenjve, liqeneve dhe
grumbullimeve ne to. Importim, eksportim, tregtim,
mirembajtje, sherbime, te sistemeve te teknologjise se
informacionit per perpunimin e te dhenave te te gjitha llojeve
si: hardware, software, networking dhe te gjithe periferikeve
te tyre si dhe cdo veprimtari tjeter ndihmese. Prodhim i
energjise elektrike nga burimet e rinovueshme. Ndertimi i
objekteve hidroteknike, fotovoltaike, etj, te cilat bejne te
mundur shfrytezimin e energjise qe gjendet ne natyre dhe qe
jane te rinovueshme. Import, eksport , shitja , blerja ,
transmetimi i energjise elektike nga operatore te ndryshem
privat apo shteteror brenda dhe jashte vendit. Cdo aktivitet
tjeter qe lidhet ne menyre direkt dhe indirekt dhe qe i
sherben permbushjes se aktiviteteve si me lart.Studime,
projektime, zbatim punimesh ne fushen e pyjeve, kullotave,
mjedisit,
bujqesise,
social
ekonomike,
territorit,
infrastruktures etj si dhe çdo aktivitet ekonomik per pune,
mallra , sherbime qe lejohet me ligj sipas procedurave te
prokurimit qe shpallen dhe zhvillohen sipas legjislacionit ne
fuqi.
Klodian Alimadhi
Nga: 10/04/2016

Deri: 04/03/2026

HajrieCinga

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 3.430.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

49,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
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13. Ortakët

KlodianAlimadhi

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 3.570.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

51,00

Natyre:

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

Emri Tregtar: G . A . C
E-Mail: info@gac.al
Telefon: 0672066606

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
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-647530-04-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
13/06/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-747679-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.1, date 09.06.2016, ku eshte
vendosur: Miratimi i transferimit te kuotave te shoqerise. Depozitimi i Kontrates Nr. 138
Rep., Nr. 65 Kol., date 10.06.2016.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Agron Seseri")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "33,00
Kontributi ne para "33.000,00
eshte larguar ortaku:
("Alban Jegeni")
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

21/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-831528-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i prokures se pergjithshme Nr. 642 Rep dhe 238
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kol date 19.07.2016 te leshuar nga admimistratori i shoqerise z. Klodian Alimadhi per
perfaqesuesen znj. Xhoi Çeliku.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
14/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-926449-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt. 01.09.2016 per
miratimin e shitjes kuotes kapitalit dhe largimin e Ortakut. Depozitim Kontrate Shitblerje
Kuotash Nr. 1162 Rep., dhe Nr.377 Kol., dt. 01.09.2016.
Numri i Aksioneve ishte
"3,00"
u be
"2,00"
Vlera e Aksionit ishte
"33.333,33"
u be
"50.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Agron Seseri")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Hajrie Cinga")
, Vlera e Kontributit
ishte
("34.000,00")
u be
("49.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Hajrie Cinga")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("34,00")
u be
("49,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Klodian Alimadhi")
, Vlera e Kontributit
ishte
("33.000,00")
u be
("51.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Klodian Alimadhi")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("33,00")
u be
("51,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit

09/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-063434-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.4, date 07.12.2016, ku eshte vendosur
ndryshimi i emrit te shoqerise.
Emri i subjektit ishte
("G . A . C EN-AL")
u be
("G . A . C ")
Emri Tregtar ishte
("G . A . C EN-AL")
u be
("G . A . C ")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
28/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-406091-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Mandati i Pageses

01/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-892697-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

25/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-177239-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë
18.04.2019 për miratimin rritjes së kapitalit nga fitimi i vitit 2018 në vlerën 6 900 000
lekë. Mbas rritjes se kapitalit nga 100 000 lekë bëhet 7 000 000 lekë i ndarë në dy kuota:
Hajrie Cinga 1 kuote me 3 430 000 lekë ose 49%, Klodian Alimadhi 1 kuote me 3 570
000 lekë ose 51% të kapitalit.Raporti i ekspertit date 23.04.2019.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"7.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"50.000,00"
u be
"3.500.000,00"
E-Mail ishte
("")
u be
("info@gac.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Hajrie Cinga")
, Vlera e Kontributit
ishte
("49.000,00")
u be
("3.430.000,00")
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Kane ndryshuar te dhenat per
ishte
("51.000,00")

("Klodian Alimadhi")
, Vlera e Kontributit
u be
("3.570.000,00")

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
31/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-294041-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te Vitit 2018
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra Financiare GAC 2018-Deklarim (1).pdf
Vendimi i Asamblese.pdf
GAC-Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Opinioni GAC 2018.PDF
GAC-Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
(1).xlsx

01/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-514675-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
29.05.2020 ku eshte vendosur: Ndryshimi i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Objekt ne fushen e ndertimit,duke perfishire por jo kufizuar ne :
Studimin , projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose jopublike te veprave
me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin e
ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe nenkalimeve,
autostradave etj.Studim, projektim, ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha
llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha niveleve, planifikim
urban, projektim arkitektonik, projektim linjash dhe sistemesh se prodhimit dhe
shperndarjes se energjise elektrike, projektim ujesjelles, kanalizime, vepra ujitje,kullimi,
projektim topografik . Studime fizibiliteti.Veprimtari ne fushen e transports te mallrave dhe
te udhetareve, lokacione, blerje e tjetersime te pasurive te luajtshme e te paluajtshme.
Import-Eksport te materialeve dhe pajisjeve te ndryshme elektromekanike te cdo lloji ne
funksion te ( digave , hidrocentraleve, nenstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me
shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit, dhenien e asistences teknike per
mirembajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve dhe te cdo materiali tjeter
ndihmes te sistemit dhe rrjetit elektrik. Punime dhe instalime te ndryshme elektrike,
mekanike, hidraulike etj.")
u be
("Objekt ne fushen e ndertimit, duke
perfishire por jo kufizuar ne Studimin , projektimin, konsulencen, sipermarrjen
zbatuese dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi
publik dhe/ose privat si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave,
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tuneleve, mbikalimeve dhe nenkalimeve, autostradave etj.Studim, projektim, ndertim
e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha Ilojeve sipas legjislacionit shqiptar.
Studime urbanistike te te gjitha niveleve, planifikim urban, projektim arkitektonik,
projektim linjash dhe sistemesh se prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike,
projektim ujesjelles, kanalizime, vepra ujitje,kullimi, projektim topografik . Studime
fizibiliteti.Veprimtari ne fushen e transports te mallrave dhe te udhetareve,
lokacione, blerje e tjetersime te pasurive te luajtshme e te paluajtshme. Import,
eksport te materialeve dhe pajisjeve te ndryshme elektromekanike te cdo lloji ne
funksion te ( digave , hidrocentraleve, nenstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me
shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit, dhenien e asistences teknike per
mirembajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve dhe te cdo materiali
tjeter ndihmes te sistemit dhe rrjetit elektrik. Punime dhe instalime te ndryshme
elektrike, mekanike, hidraulike etj. Prodhim, import, eksport, shitblerje tekstilesh,
veshjesh, uniformash, veshje pune etj. Import, eksport, shitblereje, mirembajtje,
automjetesh, mjetesh e pajisjesh te te gjitha Ilojeve." ")
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)
17/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-525098-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 16.06.2020, ku është vendosur: Ndryshimi i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte
("Objekt ne fushen e ndertimit, duke perfishire por jo kufizuar ne
Studimin , projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose jopublike te veprave
me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin e
ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe nenkalimeve,
autostradave etj.Studim, projektim, ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha
Ilojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha niveleve, planifikim
urban, projektim arkitektonik, projektim linjash dhe sistemesh se prodhimit dhe
shperndarjes se energjise elektrike, projektim ujesjelles, kanalizime, vepra ujitje,kullimi,
projektim topografik . Studime fizibiliteti.Veprimtari ne fushen e transports te mallrave dhe
te udhetareve, lokacione, blerje e tjetersime te pasurive te luajtshme e te paluajtshme.
Import, eksport te materialeve dhe pajisjeve te ndryshme elektromekanike te cdo lloji ne
funksion te ( digave , hidrocentraleve, nenstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me
shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit, dhenien e asistences teknike per
mirembajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve dhe te cdo materiali tjeter
ndihmes te sistemit dhe rrjetit elektrik. Punime dhe instalime te ndryshme elektrike,
mekanike, hidraulike etj. Prodhim, import, eksport, shitblerje tekstilesh, veshjesh,
uniformash, veshje pune etj. Import, eksport, shitblereje, mirembajtje, automjetesh,
mjetesh e pajisjesh te te gjitha Ilojeve." ")
u be
("Objekt ne fushen e
ndertimit, duke perfishire por jo kufizuar ne Studimin , projektimin, konsulencen,
sipermarrjen zbatuese dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose
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administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin e ndertesave publike dhe private,
rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe nenkalimeve, autostradave etj.Studim,
projektim, ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha Ilojeve sipas
legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha niveleve, planifikim urban,
projektim arkitektonik, projektim linjash dhe sistemesh se prodhimit dhe
shperndarjes se energjise elektrike, projektim ujesjelles, kanalizime, vepra
ujitje,kullimi, projektim topografik . Studime fizibiliteti.Veprimtari ne fushen e
transportit te mallrave dhe te udhetareve, lokacione, blerje e tjetersime te pasurive te
luajtshme e te paluajtshme. Import, eksport te materialeve dhe pajisjeve te ndryshme
elektromekanike te çdo lloji ne funksion te ( digave , hidrocentraleve, nenstacioneve
etj) si dhe tregtimin e tyre me shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit, dhenien
e asistences teknike per mirembajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e
pajisjeve dhe te çdo materiali tjeter ndihmes te sistemit dhe rrjetit elektrik. Punime
dhe instalime te ndryshme elektrike, mekanike, hidraulike etj. Prodhim, import,
eksport, shitblerje tekstilesh, veshjesh, uniformash, veshje pune etj. Import, eksport,
shitblereje, mirembajtje, automjetesh, mjetesh e pajisjesh te te gjitha Ilojeve.
Administrim, furnizim, mirembajtje, ndertesash, parkimi, ambientesh sportive dhe
argetimi, parqe, parqe lojrash dhe çdo ambient tjeter, Import-eksport, shitblerje,
instalime, riparime, mirembajtje, te pajisjeve kancelarike, pordukte kancelarie,
informatike, fotokopje, elektroshtepiake, produkte pastrimi, pajisje pastrimi dhe te
gjitha llojet e sherbimeve ne lidhje me keto objekte. Importim, eksportim, tregtim,
mirembajtje, sherbime, te sistemeve te teknologjise se informacionit per perpunimin
e te dhenave te te gjitha llojeve si: hardware, software, networking dhe te gjithe
periferikeve te tyre si dhe çdo veprimtari tjeter ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen
e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.")
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)
06/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-602229-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i marrëveshjes siguruese, Nr.repertori. 6023,
nr.koleksioni 2228, datë 07.10.2020, me barrëdhënës Z.Klodian Alimadhi dhe Znj. Hajrie
Cinga dhe me barrëmarrës “Banka Credins” , me objekt: krijimi i një barre siguruese në
100% të kuotave dhe të drejtat që lidhen me to që Z. Klodian Alimadhi zotëron në
shoqërinë tregtare “G . A . C” me NIPT L61619031A, si dhe mbi kuotat dhe aksionet e
reja që mund të zotërojë në të ardhmen në këtë shoqëri.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
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Dokumenti i autorizimit
15/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-604506-10-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (1).xlsx
Vendimi i asamblese.pdf
Raporti Auditit.pdf
Pagesa.pdf
Pagesa.pdf
Pagesa.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta (1)-e korrigjuar.xlsx
GAC Pasqyra e Pozicionit financiar (2).xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte (1).xlsx

08/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-668376-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 03.03.2021ku është
vendosur:Ndryshimin e objektit të aktivitetit të shoqërisë. Depozitimi i vendimit datë
04.03.2021 ku është vendosur:Riemerimin e administratorit te shoqerise Klodian Alimadhi
per nje afat 5 vjecar.
Objekti ishte
("Objekt ne fushen e ndertimit, duke perfishire por jo kufizuar ne
Studimin , projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose jopublike te veprave
me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin e
ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe nenkalimeve,
autostradave etj.Studim, projektim, ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha
Ilojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha niveleve, planifikim
urban, projektim arkitektonik, projektim linjash dhe sistemesh se prodhimit dhe
shperndarjes se energjise elektrike, projektim ujesjelles, kanalizime, vepra ujitje,kullimi,
projektim topografik . Studime fizibiliteti.Veprimtari ne fushen e transportit te mallrave
dhe te udhetareve, lokacione, blerje e tjetersime te pasurive te luajtshme e te paluajtshme.
Import, eksport te materialeve dhe pajisjeve te ndryshme elektromekanike te çdo lloji ne
funksion te ( digave , hidrocentraleve, nenstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me
shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit, dhenien e asistences teknike per
mirembajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve dhe te çdo materiali tjeter
ndihmes te sistemit dhe rrjetit elektrik. Punime dhe instalime te ndryshme elektrike,
mekanike, hidraulike etj. Prodhim, import, eksport, shitblerje tekstilesh, veshjesh,
uniformash, veshje pune etj. Import, eksport, shitblereje, mirembajtje, automjetesh,
mjetesh e pajisjesh te te gjitha Ilojeve. Administrim, furnizim, mirembajtje, ndertesash,
parkimi, ambientesh sportive dhe argetimi, parqe, parqe lojrash dhe çdo ambient tjeter,
Import-eksport, shitblerje, instalime, riparime, mirembajtje, te pajisjeve kancelarike,
pordukte kancelarie, informatike, fotokopje, elektroshtepiake, produkte pastrimi, pajisje
pastrimi dhe te gjitha llojet e sherbimeve ne lidhje me keto objekte. Importim, eksportim,
tregtim, mirembajtje, sherbime, te sistemeve te teknologjise se informacionit per
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perpunimin e te dhenave te te gjitha llojeve si: hardware, software, networking dhe te
gjithe periferikeve te tyre si dhe çdo veprimtari tjeter ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen
e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.")
u be
("Objekt ne fushen e ndertimit, duke perfishire por jo kufizuar ne Studimin ,
projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose jopublike te veprave me
karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin e
ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe
nenkalimeve, autostradave etj.Studim, projektim, ndertim e zbatim te veprave
ndertimore te te gjitha Ilojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te
gjitha niveleve, planifikim urban, projektim arkitektonik, projektim linjash dhe
sistemesh se prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike, projektim ujesjelles,
kanalizime, vepra ujitje,kullimi, projektim topografik . Studime
fizibiliteti.Veprimtari ne fushen e transportit te mallrave dhe te udhetareve,
lokacione, blerje e tjetersime te pasurive te luajtshme e te paluajtshme. Import,
eksport te materialeve dhe pajisjeve te ndryshme elektromekanike te çdo lloji ne
funksion te ( digave , hidrocentraleve, nenstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me
shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit, dhenien e asistences teknike per
mirembajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve dhe te çdo materiali
tjeter ndihmes te sistemit dhe rrjetit elektrik. Punime dhe instalime te ndryshme
elektrike, mekanike, hidraulike etj. Prodhim, import, eksport, shitblerje tekstilesh,
veshjesh, uniformash, veshje pune etj. Import, eksport, shitblereje, mirembajtje,
automjetesh, mjetesh e pajisjesh te te gjitha Ilojeve. Administrim, furnizim,
mirembajtje, ndertesash, parkimi, ambientesh sportive dhe argetimi, parqe, parqe
lojrash dhe çdo ambient tjeter, Import-eksport, shitblerje, instalime, riparime,
mirembajtje, te pajisjeve kancelarike, pordukte kancelarie, informatike, fotokopje,
elektroshtepiake, produkte pastrimi, pajisje pastrimi dhe te gjitha llojet e sherbimeve
ne lidhje me keto objekte.Sherbimi I pastrimit dhe dezinfektimit.Grumbullimi dhe
pastrimi I mbetjeve ne dete, liqene dhe lumenj. Importim, eksportim, tregtim,
mirembajtje, sherbime, te sistemeve te teknologjise se informacionit per perpunimin
e te dhenave te te gjitha llojeve si: hardware, software, networking dhe te gjithe
periferikeve te tyre si dhe çdo veprimtari tjeter ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen
e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Klodian Alimadhi")
, Kohëzgjatja ishte
("10/04/2021")
u be
("04/03/2026")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
15/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-720046-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 14.06.2021, ku eshte vendosur,
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ndryshimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Objekt ne fushen e ndertimit, duke perfishire por jo kufizuar ne
Studimin , projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose jopublike te veprave
me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin e
ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe nenkalimeve,
autostradave etj.Studim, projektim, ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha
Ilojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha niveleve, planifikim
urban, projektim arkitektonik, projektim linjash dhe sistemesh se prodhimit dhe
shperndarjes se energjise elektrike, projektim ujesjelles, kanalizime, vepra ujitje,kullimi,
projektim topografik . Studime fizibiliteti.Veprimtari ne fushen e transportit te mallrave
dhe te udhetareve, lokacione, blerje e tjetersime te pasurive te luajtshme e te paluajtshme.
Import, eksport te materialeve dhe pajisjeve te ndryshme elektromekanike te çdo lloji ne
funksion te ( digave , hidrocentraleve, nenstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me
shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit, dhenien e asistences teknike per
mirembajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve dhe te çdo materiali tjeter
ndihmes te sistemit dhe rrjetit elektrik. Punime dhe instalime te ndryshme elektrike,
mekanike, hidraulike etj. Prodhim, import, eksport, shitblerje tekstilesh, veshjesh,
uniformash, veshje pune etj. Import, eksport, shitblereje, mirembajtje, automjetesh,
mjetesh e pajisjesh te te gjitha Ilojeve. Administrim, furnizim, mirembajtje, ndertesash,
parkimi, ambientesh sportive dhe argetimi, parqe, parqe lojrash dhe çdo ambient tjeter,
Import-eksport, shitblerje, instalime, riparime, mirembajtje, te pajisjeve kancelarike,
pordukte kancelarie, informatike, fotokopje, elektroshtepiake, produkte pastrimi, pajisje
pastrimi dhe te gjitha llojet e sherbimeve ne lidhje me keto objekte.Sherbimi I pastrimit dhe
dezinfektimit.Grumbullimi dhe pastrimi I mbetjeve ne dete, liqene dhe lumenj. Importim,
eksportim, tregtim, mirembajtje, sherbime, te sistemeve te teknologjise se informacionit per
perpunimin e te dhenave te te gjitha llojeve si: hardware, software, networking dhe te
gjithe periferikeve te tyre si dhe çdo veprimtari tjeter ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen
e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.")
u be
("Objekt ne fushen e ndertimit, duke perfishire por jo kufizuar ne : Studimin ,
projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose jopublike te veprave me
karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin e
ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe
nenkalimeve, autostradave etj. Studim, projektim, ndertim e zbatim te veprave
ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te
gjitha niveleve, planifikim urban, projektim arkitektonik, projektim linjash dhe
sistemesh se prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike, projektim ujesjelles,
kanalizime, vepra ujitje,kullimi, projektim topografik . Studime
fizibiliteti.Veprimtari ne fushen e transportit te mallrave dhe te udhetareve,
lokacione, blerje e tjetersime te pasurive te luajtshme e te paluajtshme. Import,
eksport te materialeve dhe pajisjeve te ndryshme elektromekanike te cdo lloji ne
funksion te ( digave , hidrocentraleve, nenstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me
shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit, dhenien e asistences teknike per
mirembajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve dhe te cdo materiali
tjeter ndihmes te sistemit dhe rrjetit elektrik. Punime dhe instalime te ndryshme
elektrike, mekanike, hidraulike etj. Prodhim, import, eksport, shitblerje tekstilesh,
veshjesh, uniformash, veshje pune etj. Import, eksport, shitblereje, riparim,
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mirembajtje, automjetesh, mjetesh e pajisjesh te te gjitha llojeve. Administrim,
furnizim, mirembajtje, ndertesash, parkimi, ambientesh sportive dhe argetimi,
parqe, parqe lojrash dhe cdo ambient tjeter, Import- eksport, shitblerje, instalime,
riparime, mirembajtje, te pajisjeve kancelarike, pordukte kancelarie, informatike,
fotokopje, elektroshtepiake, produkte pastrimi, pajisje pastrimi dhe te gjitha llojet e
sherbimeve ne lidhje me keto objekte. Sherbimi i pastrimit dhe dezinfektimit.
Pastrimi i deteve, lumenjve, liqeneve dhe grumbullimeve ne to. Importim, eksportim,
tregtim, mirembajtje, sherbime, te sistemeve te teknologjise se informacionit per
perpunimin e te dhenave te te gjitha llojeve si: hardware, software, networking dhe te
gjithe periferikeve te tyre si dhe cdo veprimtari tjeter ndihmese. Prodhim i energjise
elektrike nga burimet e rinovueshme. Ndertimi i objekteve hidroteknike, fotovoltaike,
etj, te cilat bejne te mundur shfrytezimin e energjise qe gjendet ne natyre dhe qe jane
te rinovueshme. Import, eksport , shitja , blerja , transmetimi i energjise elektike nga
operatore te ndryshem privat apo shteteror brenda dhe jashte vendit. Cdo aktivitet
tjeter qe lidhet ne menyre direkt dhe indirekt dhe qe i sherben permbushjes se
aktiviteteve si me lart.Studime, projektime, zbatim punimesh ne fushen e pyjeve,
kullotave, mjedisit, bujqesise, social ekonomike, territorit, infrastruktures etj si dhe
çdo aktivitet ekonomik per pune, mallra , sherbime qe lejohet me ligj sipas
procedurave te prokurimit qe shpallen dhe zhvillohen sipas legjislacionit ne fuqi. ")
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: 26/06/2021

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

12

