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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) M12822802I

2. Data e Regjistrimit 22/04/2021
3. Emri i Subjektit TEKNOPARTS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 08/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 08/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane  Lekaj HARIZAJ Fshati Harizaj, Autostrada Kavaje - 
Rrogozhine, objekt 3- katesh, zona kadastrale nr.1932, 
pasuria nr.193/15 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Komercializimi I makinerive, (makinerite per punim toke, 

pajisjet ngritese, motoret dhe grupet e motorizuara per 
secilen aplikim, makinerite e ndertimit ne pergjithesi, 
makinat bujqesore dhe kamionet) pajisjet, perberesit dhe 
pjeset e tyre te kembimit. Riparimi dhe asistence e 
makinerive, (makinerite per punime te tokes, pajisjet 
ngritese, grupet motori dhe motorizzati per secilin, aplikimi, 
makina ne oborr ne pergjithesi, makinat bujqesore dhe 
kamionet), eletrauto, ne vetvete ose palet e treat. Punesimi i 
nje perfaqesuesi te koncesioneve dhe agjencive me ose pa 
depozita ne Shqiperi dhe jashte te produkteve te 
lartepermendura.
Alex Rigato10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 08/04/2021                Deri: 08/04/2026

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Njeri nga administratoret e shoqerise , I vetem dhe / ose 
bashke me administrator te cilet mund te vendosen ne te 
ardhme, mund te bejne transferta ose pagesa nga llogaria e 
shoqerise maksimumi ne vleren 5000 (pesemije) euro, mbi 
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kete vere ai duhet te marre autorizim te nenshkruar  nga dy 
ortaket e shoqerise
Dragush Leçini12. Administratori/ët

12.1 Afati i emërimit                Nga: 08/04/2021                Deri: 08/04/2026

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Njeri nga administratoret e shoqerise , I vetem dhe / ose 
bashke me administrator te cilet mund te vendosen ne te 
ardhme, mund te bejne transferta ose pagesa nga llogaria e 
shoqerise maksimumi ne vleren 5000 (pesemije) euro, mbi 
kete vere ai duhet te marre autorizim te nenshkruar  nga dy 
ortaket e shoqerise
KIDA-TRANS
               Para: 50.000,00                Natyre: 
1,00

14. Ortakët 
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00
14.4 Komente (nëse ka)

RIGATO SERVICE
               Para: 50.000,00                Natyre: 
1,00

15. Ortakët 
15.1 Vlera e kapitalit
15.2 Numri i pjesëve
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00
15.4 Komente (nëse ka)

16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: TEKNOPARTS
E-Mail: info@teknoparts.net  
Telefon: 0694055055  

18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-690744-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B6CDE9B5-CBE0-416E-8F2A-26A398C86EE0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CBAF1C55-28A4-4460-87C0-3ABB7B62C9D0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F2A31B49-AF39-43CE-8743-3E3C777FF71A
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Datë: 11/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


