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

L91311047J
11/01/2019

3. Emri i Subjektit

ZETAKONSULT

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

07/01/2019

6. Kohëzgjatja

Nga: 07/01/2019
Tirane Tirane TIRANE Rruga "Myrteza Topi", Ndertesa 18,
Hyrja 7, Ap .38, Njesia Bashkiake Nr 9. 1017
1.000.000,00

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

2,00
Studim, projektim, mbikqyrje, kolaudim, konsulence per
ndertim e zbatim te veprave ndertimore publike dhe private,
objekte turislike, rezidenciale, ushtarake, kulti, industriale
dhe te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas
legjislacionit Shqipiar.
Restaurime veprash arti,
rikonstuksione ne pergjithesi. Studime urbanistike te te gjitha
niveleve, planifikim urban, masterplane, plane vendore,
planifikime territoriale, kombetare. Projektim arkitektonik,
projektim strukturash mbajtese beton arme, metalike,
projektim rrugesh te te gjitha niveleve, ura, tunele,
nenkalime, mbikalime, autostrada, trase hekurudhore mbi
dhe nentoke, portesh, aeroportesh, heliportesh. Projektim te
impianteve te prodhimit dhe te transmetimit te energjise se
rinovueshme uje, ere, diell, biogas, biomase, projektim
linjash dhe sistemesh te shperndarjes se energjise elektrike.
Linja mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe
telekomunikacionet,
centrale.
Projektim
ujesjellesa,
kanalizime, vepra ujitjeje, vepra bonifikuese e ujore, vepra
kullimi, impiante vaditese, diga, dampa, taracime, sistemime,
pyllezime etj. Projektim vepra naftesjelles, gasjelles, etj.
Projektim te impianteve te perpunimit te ujit te pijshem,
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projektim te impianteve te trajtimit te ujerave te ndotura,
projektim te impianteve te depozitimit te mbeturinave
urbave. Projektim fotogrametrik, hartografik, topografik,
konsulenca tekniko-ekonomike sipas kategorive dhe
nenkategorive te licensave profesionale dhe cdo lloj studimi
dhe projektimi, qe nuk permendet me siper. Studime
fizibiliteti, vleresim te pasurive te paluajtshme, vleresime
mjedisore. Keshillime per bizneset mbi sherbime bankare,
keshillime te sigurimit te llojeve te ndryshme, keshillime per
financime te ndryshme, modelim i biznesit, keshillime mbi
ristrukturimin e organizim financiar, studime tregu, studime
plan biznesi, keshillime ne fushen e tatim taksave. Ushtrimi i
sherbimit permbarimor.
Organizim dhe kryerje te
sherbimeve, te ndihmes juridike te shtetasve, organizatave
apo kompanive te ndryshme ne te gjithe sferat e
administrates shteterore apo private, brenda ose jashte
territorit te Republikes se Shqiperise me kerkesen e tyre
kundrejt shperblimit te miratuar prej dy paleve dhe normave
ligjore apo nenligjore te shtetit Shqiptar. Ne fushen e
analizave laboratorike dhe interpretimin e tyre si vijon:
Betone te fresket, te ngurtesuar ne laborator dhe objekt si dhe
recepturat e prodhimit. Cimento, llaqe, gelqere si dhe te
gjithe lidhesve te tjere qe perdoren ne ndertim. Pllaka betoni,
bordura betoni, blloqe, tulla etj. Analiza fiziko-mekanike dhe
kimike te agregateve te ndryshem. Analiza te plota te
asfaltobetoneve, binder dhe nenshtresa te rrugve, aeroporte,
porte, trase hekurudhore si dhe formulat e perzierjes se tyre.
Analizave te bitumit, gjeoteknike ,dhera, shkembinj. Analiza
kimike te gurit natyror,mermerit,ujit teknologjik. Analiza te
metaleve te cmuara. Teknologji kimike. Industri e qelqit dhe
qeramikes, bojrave, ngjyruesve, aditiveve. Studime
Gjeologjike, Hidrogjeologjike si dhe Gjeologo-Inxhinierike,
per ndertime civile-ekonomike, rruge, ujesjellesa,
gazsjellesa, kanalizime, porte, aeroporte etj. Studim vleresim
gjeologo inxhinierik i truallit per objekte te medha H/C,
bazamente me ngarkesa te medha dhe projektimi i tyre.
Studime te sizmologjise inxhinierike dhe studime gjeofizike
ne pergjithesi. Ndertime civile industriale, turistike,
bujqesore, ujesjellesa, gazsjellesa, rruge, ura, mure mbajtese
e prites, kanalizime, diga, galeri hekurudha, taracime,
pyllezime, sistemime, restaurime te gjitha llojeve. Paisja me
istalimet perkatese te cdo lloj ndertimi, si dhe te gjitha llojet
e tjera te ndertimeve sipas licencave perkatese si dhe te
shtesave qe behen mbi to. Ndertim te impianteve te
prodhimit dhe te transmetimit te energjise se rinovueshme
uje ,ere, diell, biogas, biomase. Ndertim te impianteve te
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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

trajtimit te ujerave te ndotura, te depozitimit te mbeturinave
urbave. Import -eksport, tregetimin e artikujve te ndryshem
te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice si: Tregetim
artikuj te ndryshem industrial, shkollore, kancelari,
ushqimore, tregtim paisjesh elektro - shtepiake, elektronike,
elektrike , kompjuterike, higjeno - sanitare dhe hidraulike,
prodhime qeramike, artizanati, paisje zyrash etj. Tregetimin
dhe prodhimin e materialeve te ndertimit e lendeve te para,
mermer etj. Tregetim dhe prodhimesh te ndryshme druri,
duralumini, mobilje, orendi, dyer, dritare etj. Tregetim
automjetesh te cdo lloji, marke e tonazhi, si dhe pjese
kembimi per to. Tregetim karburantesh te ndryshme me
pakice, vajra lubrirlkante, lende djegese te cdo lloji e tipi.
Lorenc Hoxha
Nga: 07/01/2019

NertilaHoxha

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 500.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

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

Deri: 07/01/2024

Natyre:

ShejeSula

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 500.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

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: ZETAKONSULT
E-Mail: zetakonsultshpk@gmail.com
Telefon: 0693352077

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
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Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-056948-01-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
22/08/2019

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-312466-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 21.08.2019 ku është vendosur:
Mbyllje adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesa
Administrative Qesarake, Zona Kadastrale 2460, Rruga "Fadil Deliu", Pallati i ndertuar
nga firma “REA”sh.p.k (Prane Teleferikut), Nr.26, Seksioni i mesit.;
"
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)

30/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-562109-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2019.
Lista e Dokumenteve:
vendim ortaku.pdf
Pasqyra e Pozicionit Financiar.xlsx
shenime shpjeguese.pdf
Pasqyra Te Ardhura Shpenzime Sipas Funksionit.xlsx

05/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-735072-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2020
Lista e Dokumenteve:
Shenime shpjeguese ZetaKonsult pdf.pdf
PASQYRA E PEFORMANCES 2020.xlsx
Vendim asambleje ZetaKonsult shpk pdf.pdf
4

POZICIONI FINANCIAR 2020.xlsx

Datë: 08/09/2021

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