
KONTRATE SHITJE 

Sot me data 26.03.2018 palet pjesmarrese kane rand dakort per lidhjen e kontrates se 
meposhtme" 

PALT PJIESMARRESE A KONTRATE: 

Arjmlita Rraboshta,  shtetase shqiptare, me zotësi t6 plotd jurdike per të vepruar dhe me numer 

personal identifikimi 155712097Q, lindur me 12.07.1985, Shkodër, Shqiperi me adrese banimi 

Tiranë, Shqiperi (Shitesi) 

Endri Burrja  , shtetas shqiptar, me zotesi te plotë jurdike per te vepruar dhe me numer personal 

identifikimi  190921073P  , lindur me 21.09 1989, Shkoder, Shqiperi me adrese banimi Tirane, 

Shqiperi. (Bleresi) 

Erez Levav, shtetas izraelit , me zotesi te plote juridike per te vepruar dhe me numer pasaporte 

21374939, lindur me 05.02.1970 ne Izrael me adrese banimi ne Tirane. (Bleresi) 

Aida Troka, shtetase shqiptare, me zotesi te plote juridike per te vepruar dhe me numer personal 

identifikimi 136218034L, lindur me  18.12.1983 ne Mat, Shqiperi me adrese banimi ne 

Tirane.(Bleresi) 

Arsid Rraboshta, shtetas shqiptar, me zotesi te plote juridike per te vepruar dhe me numer 

personal identifikimi 130419101 R , lindur me 19.04.1983 ne Shkoder ,Shqiperi me adrese 

banimi ne Tirane. 

Neni 1 

OBJEKTI I KONTRATES 

Objekti i ksaj kontrate ështh shitja e 1(një) kuote e cila zotërohet nga Znj. Arjodita Rraboshta e 
cila perfaqeson 51% te kapitalit te shoqerise  113 A Projects and Consulting" me numer unik 
(NUIS) L620290040, me adresë Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1, Ndërtesa 
nr.43,Tirane. 

il 



Shitjen e kuotës zotëruese nga Arjodita Rraboshta e cila perfaqson 51 %të kapitalit te shoqerise 

personave si meposhte: 

• Arsid Rraboshta 6% të 51% te kapitalit të shoqrise te zotëruar nga 

Arjodita Rraboshta 

• Endri Burrja 25%  të 51% te kapitalit të shoqerise te zotëruar nga 

Arjodita Rraboshta 

• Erez Levav 10% të  51% te kapitalit te shoqdrisd te zotëruar nga 

Arjodita Rraboshta 

• Aida Troka  10% të 51% të kapitalit të shoqerise të zotëruar nga 

Arjodita Rraboshta. 

Neni 2 

Cmimi 

Cmimi i shitjes së 1 (një) kuote e cila perfaqson 51% te kapitali W shoqerise "3 A Projects and 

Consulting"  është 1€ (euro). 

Neni 3 

Afati i pagimit te cmimit 

Pagimi i cmimit do të kryhet pas nënshkrimit te kësaj kontrate. 

Neni4 

Të drejtat dhe detyrimet e shitesit 

1. Shitësi ka te drejt td kërkojë nga blerësi pagimin c cmimit ne menyren dhe afatin e 

parashikuar në këtë kontratë. 

2. Shitësi është i detyruar t'i dorëzoje b1ersit te gjithed dokumentacionit që shënon te drejtën e 

pronesise dhe cle jane te nevoj shme per kalimin e saj. 

3. Shitësi duhet te garantoje bleresin per gezimin e qetë te kuotave nga cdo e drejte pronësie te 

personave t8 trete. Shitesi eshte i detyruar te marr6 pjese në gjykim në mbështetje te bleresit nese 

ai thirret prej tij, per ta garantuar ndaj pretedimeve Personave te trete, mbi kuotat objekt i 

kontrates. 



Neni 5 

Te drejtat dhe detyrat e bleresit 

1. Bleresi ka te drejtë te kdrkoja dokumentat qe vërtetojnë pronesine e shitesit mbi kuotat, objekt 

kontrate nga shitesi nga e nesermja e hyrjes ne fuqi të kesaj kontrate. 

2. Bleresi eshte i detyruar të mane në zoterim vendin ku shoqeria ka qendren e ushtrimit te 

aktivitetit 

Neni 6 

Zgji(lhja e kontratës 

I .Shitesi ka ta drejte ta kerkoje të zgjidhe kontraten kur: 

a) blerësi nuk paguan cmimin. 

b) blerësi nuk men në dorëzim objektin ku shoqeria ushtron aktivitetin , brenda 15 ditëve nga 

afati  shtese i  caktuar nga shitesi; 

c)blerësi nuk men në dorëzim dokumentat e pronësisë se kuotave 

2.Bleresi ka të drejte te kerkoje zgjidhjen e kontrates kur: 

a) shitesi nuk dorezon dokumentat e pronesise se kuotave 

b)shitësi nuk dorezon objektin e ushtrimit te aktivitetit te shoqerise, objekt kontrate brenda 

afatit shtese 10 ditor, te caktuar nga bleresi; 

b) shitesi dekiaron brenda afatit 10 ditor se nuk do te dorezojë dokumentacioni dhe objektin e 

ushtrimit te aktivitetit; 

Neni 7 

Pasojat e zgjidhjes se kontrates 

1. Shitësi me zgjidhjen e kontratës duhet t'i ktheje pagesat ebera blerësit, dhe gezon te drejten 

per shp&blimin e dëmit. 

Neni S 

Zgj idh a e inosinarrcveshjeve 

Na rast mosmarrveshje midis tyre palet do Vi zgjidhin me mirekuptim, dhe vetëm kur nje gje e 

tille eshte e pamundur ato1dp Vi drejtohen gjykates se "Rrethit Gjyqesor Tiranë". 



SHITESI 

Arjodita Rraboshta 

BLERESIT: 

EndriBurrja 

Erez 

Aida Troka 

Arsid Rrabos a 

1• 

Neni 9 

Shpenzimet per Iidhjen e kontratis 

Shpenzimet per Iidhjen e kësaj kontrate i ngarkohen te dyja paleve perkatesisht. 

Neni 10 

Momenti i kalimit të pronësisi! dhe Hyrja në fuqi 

Kuota zoteruese ne shoqerine "3 A Projects and Consulting "Shpk në datën 26.03.2018 kalon në 

pronësi te: 

• Arsid Rraboshta 6% të 51% te kapitalit të shoqerise të zotëruar nga Arjodita Rraboshta 

• Endri Burrja 25% të 51% të kapitalit të shoqerise të zotéruar nga Arjodita Rraboshta 

• Erez Levav 10% td 51% të kapitalit té shoqerise të zotëruar nga Arjodita Rraboshta 

• Aida Troka 10% td 51% të kapitalit të shoqerise të zotëruar nga Arjodita Rraboshta. 

Kjo kontratë hyn në fuqi në datën 26.03.2018. 

Neni 11 

Hartimi I kontratës 

Kjo kontratë u hartua në 5 (pese)kopje nga një per secilen pale. 

PALFT KONTRAKTUESE 


