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

M21516021S
16/03/2022

3. Emri i Subjektit

METROTECH

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

01/03/2022

6. Kohëzgjatja

Nga: 01/03/2022
Tirane Tirane TIRANE Rruga Budi, Nr. 74, Bashkia
Tirane, Shqiperi.
100,00

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

3,00
Ne fushen e IT-se permes programimit, zhvillimit te
softwarit, helpdesk, front-end dhe back-end, hardware,
networking, etj. Projektim,
instalim
i
sistemeve,
rrjeteve dhe pajisjeve fundore te telekomunikacionit,
programimi
dhe instalimi
i
sistemeve
te
telekomunikacionit
etj, ne fushen e sherbirneve
Software
dhe platformave
Software-ike; Dizenjim
software-i,
e cila perfshine analizen e kerkesave
te
sistemit software, projektimi i arkitektures dhe projektimi
i detajuar
i sistemit
software;Zhvillim
dhe
rnirernbajtje
sistemesh
Software dhe platformave
Software-ike,
e cila perfshine
programim
te
sistemeve
software,
kodimi,
instalimi,
integrimi
i te gjithe kornponenteve, dokumentimi,
identifikimi
dhe korrigjimi
i gabimeve,
modifikimet
(pas
momentit qe software-i eshte vendosur ne operim),
rnirernbajtja e te gjithe kornponenteve, suporti i sistemit
si nje teresi kornponentesh, qe ne funksionimin e tyre,
realizojne
qellimin e zgjidhjes
informatike;Testim
software,
e cila
perfshine
testimin
e
funksionaliteteve,
te ngarkeses
ne pune,
te
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performances, te pranimit, te disponueshrnerise
dhe te
sigurise se sistemit software; Dizenjim dhe zhvillim
sistemesh
te komunikimit,
si analiza, planifikimi,
projektimi, zbatimi,
vendosja
ne pune
dhe
rnirembajtja e sistemeve te komunikimit te rrjeteve
te pajisjeve informatike (LAN/ WAN/ WLAN/ MAN/
SAN/ CAN); Dizenjim dhe zhvillim
sistemesh
te
sigurise, si analiza e kerkesave te sigurise se klientit,
projektimi i arkitektures, instalimet dhe konfigurimet
e komponenteve, vendosja ne pune, testimet e sigurise
dhe mirembajtja
perkatese; Zhvillim
sistemesh
migrimi, e cila perfshine transferimin
e te dhenave
dhe infrastruktures perkatese
nga nje teknologj i te
vjeter ne nje teknologj
i te re; Perrniresim/upgrade
sistemesh
dhe programesh
kompjuterike;Operimi
i
qendrave te te dhenave,
suporti i
perdorimit,
trajnimi dhe auditimi teknik/informatik per sistemet
software, administrimi i tyre, krijim i qendrave apo
bazave te informacionit per grumbullimin, perpunimin
apo
shperndarjen
e
sistemeve
te informacionit;
Konsulence
te
menanxhimit
dhe
arkitektures
teknologjike, si dhe per ndertirn te departamenteve
inxhinierike dhe infrastruktures;Konsulence te strategjise
se IT-se per biznese ne ndihme te prokurimeve,
burimeve njerezore dhe planit
te biznesit;Prodhim,
shperndarje dhe tregtim me shumice dhe pakice, eksportirnport i pajisjeve dhe sistemeve
informatike e
kompjuterike hardware dhe software, ngritja e dyqaneve
me artikuj dhe sherbime te teknologjise dhe informacionit,
mbajtja, riparimi dhe marrja me qira e pajisjeve dhe
mjeteve elektronike per perpunimin e te dhenave, si dhe
sherbime te tjera te lidhura me to; Menaxhimi i qendrave
te perpunimit te te dhenave dhe te rrjeteve informatike
te cdo lloji, pergatitja dhe rnirernbajtja
e faqeve te
internetit, ofrim domen-esh,
sherbime web-hosting,
pergatitja
dhe rnirernbajtja
e rrjeteve sociale
ne
internet si dhe marketing online; Menaxhimi i kurseve
per informatike dhe organizim te ndermarrjes. Per
kete aktivitet ne perputhje me legjislacionin
ne fuqi,
mbetet e kuptuar se detyra te tilla profesionale do t'i
ngarkohen drejteperdrejt profesionisteve, rregullisht te
aktivizuar ne varesi te rastit, nen pergjegjesine e tyre; cdo
veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e
nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellirnit te
shoqerise ne fushen e I'Ivse qe nuk eshte perrnendur ne kete
akt dhe qe nuk bie ndesh me legjislacionin
Shqiptar ne
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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

fuqi. Dhe cdo veprimtari tjeter qe nuk ndalohet nga
legjislacioni Shqiptar ne fuqi.Per permbushjen e objektit
te saj shoqeria:mund te zoteroje ne menyre te drejtperdrejt
apo te terthorte pjesernarrje ne shoqeri apo ndermarrje te
tjera, shqiptare apo te huaja, te cilat kane objekt te njejte,
te ngjashern apo ndihmes me te. Pjesmarrja ne shoqeri qe
per llojin e tyre nuk ofrojne pergjegjesi te kufizuar,
miratohet paraprakisht nga Asambleja e Ortakeve;mund te
kryeje te gjitha veprimet e nevojshme ose te dobishme ose
qe kane te bejne, perfshire por pa u kufizuar ne: ofrimin e
garancive reale dhe/ose personale per detyrimet e veta
dhe te treteve, veprime me pasuri te luajtshme,
te
paluajtshme, tregtare dhe cdo veprim tjeter qe ka te beje
me objektin e saj ose qe mundeson nje perdorirn me te
mire te strukturave dhe/ose burimeve nderrnjet shoqerive
ose siperrnarrjeve ne te cilat, direkt apo indirekt, Shoqeria
ka pjesermarrje apo kontrollin e tyre.
Elton Domnori
Nga: 01/03/2022

EltonDomnori

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 20,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

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

Natyre:

ArbenÇela

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 20,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

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

Deri: 01/03/2027

Natyre:

ArjanÇukaj

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 60,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

60,00

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

Emri Tregtar: METROTECH
E-Mail: eltondomnori@yahoo.es
Telefon: 0673571678

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-878223-03-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Datë: 26/03/2022

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

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