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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PËR DEGËT OSE ZYRAT E 

PËRFAQËSIMIT TË SHOQËRIVE TË HUAJA”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L92218012F

2. Data e Regjistrimit 18/10/2019
3. Emri i Subjektit Fred Engineering
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 11/10/2019            Deri: 2050-12-

31T00:00:00
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Shërbime inxhinierike: Ofrimi i shërbimeve  me një 
përmbajtje të lartë teknike dhe profesionale, siç janë 
studimet, hulumtimet, analizat dhe matjet, konsulenca, 
organizimi dhe menaxhimi i kurseve profesionale, 
projektimi, menaxhimi operacional, drejtimi i punimeve, 
koordinimi i sigurisë në projeksion dhe në ekzekutim që 
lidhen me sektorët e arkitekturës, të inxhinierisë civile dhe 
industriale, të mjedisit, të territorit, të infrastrukturave, të 
energjisë, të informacionit, të domotikës, të sigurisë dhe 
shëndetit në punë dhe marketing analitik në lidhje me to, 
strategjik dhe operativ. Studime të fizibilitetit, hulumtim, 
konsulencë, vlerësime të përshtatshmërisë tekniko-
ekonomike, studime të ndikimit në mjedis dhe pajtueshmëri 
mjedisore, vlerësime të ndikimit në mjedis, operacione 
rregullim dhe mbrojtje të territorit. Vëzhgime dhe hulumtime 
gjeologjike, gjeoteknike, hidrogeologjike, anketime 
topografike, ajrore fotogrametrike dhe të çfarëdo lloji me 
përdorimin e çdo mjeti të disponueshëm në treg në kohën e 
caktimit të detyrës. Kryerja e veprimtarive monitoruese të 
çfarëdo lloj dukurie të zhvilluara edhe me kryerjen e 
sondazheve, hetimeve, analizave, marrjes së mostrave, 
inspektimeve, kërkimeve, vlerësimeve dhe karakterizimeve 
mjedisore, kimike, fizike ose të tjera, në fushën civile dhe 
industriale, publike dhe private. Shërbime për profesionistët 
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Ofrimi i shërbimeve dhe instrumenteve për profesionistët 
dhe studiove teknike më lidhje me: përpunimi i të dhënave, 
përpunimi grafik, shërbimet telematike, matjet e të çdo lloji 
madhësi fizike. Dhënia me qira e hapësirave të pajisura dhe 
marrja me qira e makinave, makinerive, pajisjeve, 
instrumenteve të matjes dhe analizës, për profesionistët dhe 
studiot teknike në përgjithësi. Mbështetje për administratat 
publike dhe private konsulencë për prokurimin e punëve 
publike dhe ekzekutimin e punimeve. Mbështetje për 
Administratat publike dhe private në fushën e Sigurisë dhe 
Higjenës në punë. Mbështetje për Administratat Publike në 
lidhje me verifikimin e projekteve për qëllime Vlefshmërie. 
Menaxhimi i kontratave dhe kontrolli i specifikimeve të 
kontratës për furnizimet e punëve me interes civil dhe 
industrial, privat ose publik. Sistemet e menaxhimit të 
integruar konsulencë dhe asistencë për organet publike që 
synojnë marrjen e çertifikatave të Cilësisë, Sigurisë,  të 
Mjedisit dhe përgjegjësisë Sociale të Shoqërisë dhe të 
ngjashme. Project Finance, Kontraktuesit të Përgjithshëm 
(General Contractor) dhe sistemeve "celsa në dorë"; 
Aktivitetin e Promovimit dhe/ose të shoqërive të projektimit 
në iniciativat e Project Finance në sektorin publik dhe privat. 
Kryerja e veprimtarive dhe funksioneve të Kontraktuesit të 
Përgjithshëm (General Contractor). Vendosja e 
marrëdhënieve të agjencisë dhe tregtimi i pajisjeve dhe 
sistemeve të përparuara të teknologjisë, instrumentizimi, 
impiante, në formën "celsa në dorë" në sektorët civilë dhe 
industrialë dhe menaxhimin e territorit. Menaxhimi i 
pasurive të paluajtshme Kryerja e veprimtarive të 
administrimit të pasurive të patundshme, përfshirë blerjen, 
shitjen, marrjen me qira, madje edhe financiare të pronave të 
çdo lloji dhe në veçanti të ndërtesave dhe komplekseve të 
pasurive të patundshme bujqësore, urbane dhe industriale, si 
dhe kryerjen e aktiviteteve të rimëkëmbjes, zhvillimit, 
integrimin në territor dhe transferimin e çdo lloj pasurie të 
paluajtshme.Zhvillimi teknologjik çfarë është e nevojshme 
për zhvillimin teknologjik të industrive mekanike, kimike, 
petrokimike, biokimike, farmaceutike, dhe të energjisë 
bërthamore, termoelektrike dhe të rinovueshme, të industrive 
të energjisë zëvendësuese, të industrive minerare, 
transformuese dhe prodhuese të qymyrit, hekurit, çelikut, 
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metaleve dhe minerale jo metalike, të industrisë elektrike dhe 
elektronike, të industrisë ushqimore, bujqësore, blegtorale, 
peshkut dhe informacioni. Inxhinierizimi i proceseve 
industriale me furnizim të pajisjeve kompjuterike dhe 
software. Organizimi dhe administrimi, në emër të tij dhe në 
emër të palëve të treta, me ofrimin e ndihmës, konsulencës, 
shërbimeve teknike-tregtare, proceset industriale, punimet 
dhe instalimet e çdo lloji dhe destinacioni në sektorin 
industrial, transportin tokësor, detar dhe ajror, të ndërtimit, 
tregtisë dhe infrastrukturës civile, sanitare, rrugore, 
hekurudhore dhe aeroportit. Për arritjen e objektit shoqëror, 
në rrugën strumentale dhe jo parësore, dhe pa konfiguruar 
asnjëherë ushtrimin e aktivitetit në lidhje të publikut, 
shoqëria mund: të përmbushë çdo operacion tregëtar, 
industrial; pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të 
dobishme dhe të nevojshme; të marrë dhe të japë agjensi, 
komisione, përfaqësime dhe mandate, të marrë pjesë në 
kuotat e shoqërive tjera që kanë qëllime të njëjat apo ose te 
ngjashme, lejojnë regjistrimet e hipotekave.

7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së 
Përfaqësimit në Shqipëri.

Tirane Tirane  TIRANE Rruga e Kavajes, ndertesa Sun 
Tower, kati 9, Apartamenti Nr.40 

Edoardo Mazzia8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  11/10/2019            Deri:  11/10/2024

9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
10. Vende të tjera të ushtrimit të 

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht E-Mail:  info@pec.fredeng.eu 

Telefon: 044504668  

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë Fred Engineering
15. Forma ligjore S. R. L.
16. Kapitali 12.000,00
17. Data e themelimit 14/02/2017
18. Selia
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19. Kohëzgjatja                Nga: 2017            Deri: 2050
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

Edoardo Mazzia

               Nga:  14/02/2017            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te 
ngjashme)
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 
Shqiperi
Bilancin e shoqërisë për vitin e fundit financiar, mbajtur sipas standardeve të kërkuara në shtetin e 
huaj, nëse shoqëria e huaj ka patur aktivitet për me shume se një vit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 
apo falimentimi
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-375297-10-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë:18/12/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3978CAF7-9880-42EC-9B2C-1C24B67E7D9F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3978CAF7-9880-42EC-9B2C-1C24B67E7D9F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D9EF9C1-6EE7-44BC-BCD7-58D489E205FA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D9EF9C1-6EE7-44BC-BCD7-58D489E205FA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=03DBCF92-3174-4D32-8879-591FE1CA282E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=03DBCF92-3174-4D32-8879-591FE1CA282E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0A3A9B0D-DEB7-444C-98B9-9CE5257EAFB9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=27DF09F6-71BE-434F-91C2-E80C60262178
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=27DF09F6-71BE-434F-91C2-E80C60262178
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=625F9204-7EEE-486F-8B13-FF5D7867E46F

