


2 PREZANTIMI I SHOQËRISË    PROGEEN CONSTRUCTION

RRETH SHOQËRISË

Progeen shpk është një shoqëri ndërtimi e cila operon në Shqipëri që prej vitit 2013 
në fushën e ndërtimit si investitor dhe kontraktor i përgjithshëm (EPC). Vlerat kryesore 
të Progeen janë profesionalizmi, besueshmëria dhe cilësia e lartë ndërtimit duke 
përfshirë zgjidhje bashkëkohore në çdo projekt të sajin.

Progeen ka kryer me sukses projekte ndërtimi në rolin e investitorit si Rezidenca 
Progeen 1, Progeen 2, Rezidenca Rainbow dhe Rezidenca IRIS. Gjithashtu ka kryer dhe 
ka në proces projekte me çelësa në dorë për shoqëri ndërkombëtare si UNDP, Eagle 
Hills International, Shoqata FARA, All For Freedom, ALEAT, Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
etj. Momentalisht Progeen është duke zhvilluar projekte ndërtimi si investitor me 
sipërfaqe të përgjithshme 123,677 m2 dhe gjithashtu disa projekte të tjera ndërtimi 
civil dhe infrastrukturor në rolin e kontraktorit në sipërfaqe totale prej 71,307 m2. 

CILËSIA E LARTË E NDËRTIMIT ËSHTË FAKTORI KYÇ I SUKSESIT 
TË SHOQËRISË DHE ELEMENTI DALLUES NË ÇDO PROJEKT

 

 

 

45,717 m2

123,677 m2

71,307 m2

> 230

Projekte të përfunduara nga 
shoqëria në rolin e investitorit 
dhe ndërtuesit.

Projekte aktuale të shoqërisë 
në rolin e investitorit

Projekte në proces në rolin e 
kontraktorit

Punonjës të përhershëm të 
kualifikuar të specialiteteve të 
ndryshme
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Progeen shpk ka në organikën e saj mbi 180 punonjës të kualifikuar 
dhe një staf administrativ prej mbi 53 personash të cilët mbështesin 
operacionet e përditshme në kantiere, projektim, shitje dhe marketing, 
dhe financë. Shoqëria mbështet stafin e saj profesionalisht, inkurajon 
inovacionin dhe kultivon vlera njerëzore e profesionale në çdo hallkë të 
organikës së saj. 

- 6 arkitektë
- 40 inxhinierë (të fushave të ndryshme)
- 4 specialistë finance
- 3 specialistë marketingu & shitje

STAFI

STAFI TEKNIK I PROGEEN PËRBËHET NGA:
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SHËRBIM ME ÇELËSA NË DORË

Shoqëria ka një staf teknik të përbërë prej arkitektësh, inxhinierësh 
projektues e zbatues dhe staf mbështetës që bëjnë të mundur 
ndjekjen e të gjitha proceseve të ndërtimit.

Mbështetja e vazhdueshme nga stafi inxhinierik jep mundësinë e 
fleksibilitetit të lartë edhe në rastet kur gjatë projektit lind nevoja për 
përmirësime apo ndryshime të rastit nga projekti fillestar.

Stafi i projektimit brenda kompanisë mundëson efikasitet 
të lartë në projektimin arkitekturor dhe inxhinierik si edhe 
ndjekjen nga afër të të gjitha fazave të zbatimit me të gjitha
dinamikat e tyre.
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Progeen i mbulon të gjitha proceset e lidhura me ndërtimin 
brenda kompanisë duke i ofruar klientit shërbime me çelësa në 
dorë. Këto shërbime ofrohen kryesisht nëpërmjet kontratave 
FIDIC. Zgjidhjet tona me çelësa në dorë përfshijnë shërbimet 
e mëposhtme.

2) Ndërtim - Civil & Industrial

Progeen është plotësisht e aftë dhe ka përvojën e duhur për 
të marrë përsipër një gamë të gjerë punësh ndërtimi si civile 
ashtu edhe industriale të kryera me beton të përforcuar apo 
me struktura metalike. Punët përfshijnë vepra infrastrukturore 
si ujësjellës, linja të tensionit të lartë apo të mesëm etj.

3) Menaxhim Dokumentacioni
    Aplikim & Procedura Paraprake

Progeen merr përsipër punën parapërgatitore për aplikimin 
për lejet e nevojshme të lidhura me ndërtimin si leja mjedisore, 
studimi gjeologjik, rilevimi etj. Pas aplikimit për lejet përkatëse, 
shoqëria do të monitorojë të gjithë proceset ligjore deri në 
përfundim të projektit.

1) Projektim - Zgjidhje strukturore & arkitekturore

Shërbimet tona të projektimit përfshijnë:
- Projekti arkitektonik
- Projekti elektrik
- Projekti strukturor
- Projekti mekanik
- Projekti hidroteknik
- Projekti i mbrojtjes ndaj zjarrit
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PROJEKTE TË
RËNDËSISHME

2014
Fillojnë punimet për Rezidencën Progeen 1
(Projekti i parë i shoqërisë si Investitor)

2

2015
Fillojnë punimet për ndërtimin e Progeen 2
(Investitor & Ndërtues)

3

2016
Fillojnë punimet për ADISA Krujë
(Ndërtues)

4

Që prej krijimit të shoqërisë, Progeen shpk ka zhvilluar projekte 
të ndryshme si investitor apo kontraktor në kontrata ndërtimi 
ose me çelësa në dorë.

Themelohet Progeen shpk – Fillon puna për Magazinë 
Industriale në Tiranë (Projekti i parë i shoqërisë si Ndërtues)

1

2013

Fillojnë punimet për 11 Godina shërbimi në ASHRAF 3, 
Manëz për shoqatën FARA

5

2017

• Fillon ndërtimi i Rezidencës Rainbow 
(Investitor & Ndërtues)

• Fillon ndërtimi i Rezidencës IRIS 
(Investitor & Ndërtues)

6

2018

• Fillon ndërtimi i monumenteve dhe hotelit në 
ASHRAF 3 (Ndërtues)

• Fillojnë punimet për rikonstruksionin e degës së re 
të Bankës OTP

7

2019

Fillojnë punimet për: 
• Godina banimi në kuadër të rindërtimit në Lezhë 

(Ndërtues)
• Rindërtimi i Shkollës “Sherif Dervishi” Budull (Ndërtues)
• Godinë Parkimi Gjirokastër (Ndërtues)
• 5 Godina banimi në kuadër të rindërtimit Valias
• Kompleksi Rezidencial Tirana Uptown
 (në Rrugën 5 Maji) (Investitor & Ndërtues)
• Rezidenca IRIS 2021-2023 (Investitor & Ndërtues)
• Xhamia Persiane në Ashraf 3 (Ndërtues)

8

2021

Nisin punimet për: 

• Lotet 1D dhe 2C - Zona e Rindërtimit Spitallë (Ndërtues)
• Univers City: Ndërtimi i 8 Godinave 7 dhe 9 katëshe 

pjesë e Univers City (Investitor & Ndërtues)

9

2022
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KOMPLEKSI REZIDENCAL
“TIRANA UPTOWN”
 

Ai ndodhet vetëm 1.8 km larg qendrës së kryeqytetit dhe është projektuar 
të ofrojë të gjitha facilitetet e nevojshme për një jetesë komode.
 

Kompleksi është një projekt i ndarë në tre faza, ku secila fazë është nga një 
mini-kompleks më vete. Në total do ndërtohen 10 godina multifunksionale në
një sipërfaqe totale ndërtimi prej 75,993 m2. Ky është kompleksi i ri më i afërt
me qendrën e Tiranës. 

Kompleksi ka një arkitekturë bashkëkohore dhe teknologji ndërtimi të 
standardeve të larta si fasadë e ventiluar, dritare termike, izolim akustik, 
ventilime individuale, instalime për panele diellore etj.

Vendndodhja: Rruga “5 Maji”, Tiranë.

Funksioni: Apartamente banimi | Njësi tregtare | Parkim

Afati i punimeve: 2021 – 2026

Investitor: Progeen shpk

38.5 milionë €
Investim, 

Projektim, 
Ndërtim75,993 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi
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UNIVERS CITY
(8 GODINA BANIMI) 

Ky projekt fokusohet në segmentin e poshtëm të tregut të pronave të 
paluajtshme në Tiranë, duke ofruar shtëpi me çmim të reduktuar në një nga 
periferitë më të spikatura të Tiranës.

Univers City është ngjizur nga një ide – Krijimi i një vendi relaksi në mes të një 
metropoli plot lëvizje. Të jetosh jetën në bollëkun e saj dhe pa shpërqendrime.
Një skuadër multidimensionale, e përkushtuar për një kohë të gjatë, ka punuar 
ta përkthejë këtë ide në SHTËPINË TUAJ TË ARDHSHME.

I projektuar për të gjithë njerëzit, për çdo nevojë, dhe për të rritur cilësinë e 
jetës së kujtdo, Univers City është qyteti i ri i cili po krijohet brenda Tiranës.

Progeen shpk do të ndërtojë 8 godina apartamentesh si investime të veta në 
projektin e ri UNIVERS CITY me sipërfaqe prej 39,710 m2

Vendndodhja: Autostrada Tiranë-Durrës, Tiranë. 

Funksioni: Apartamente banimi | Njësi tregtare | Parkim

Afati i punimeve: 2022–2026

Investitor: Progeen shpk

17.4 milionë €
Ndërtim me çelësa 
në dorë, Investim i 

kompanisë39,710 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi
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PROJEKTI I RINDËRTIMIT 
“SPITALLË, DURRËS”

Godinat e reja të banimit përbëhen nga ndërtesa 3-4 katëshe, gjelbërim, 
rrugë, trotuare dhe vende parkimi për banorët. Progeen shpk iu besua 
kjo kontratë si për projektimin dhe ndërtimin e loteve 2C dhe 1D ndërsa 
projekti origjinal arkitekturor u realizua nga IRI Studio.

Ky është një projekt i financuar nga Fondi për Zhvillim i Abu Dhabi në 
Republikën e Shqipërisë i menaxhuar nga Eagle Hills Enterprise Properties – 
Sole Proprietorship LLC.

Vendndodhja: Spitallë, Durrës.

Funksioni: Apartamente në ndërtesa 3–4 katëshe | Gjelbërim | Vende parkimi 
Infrastrukturë urbane.

Afati i punimeve: 2022-2023

Investitor: Eagle Hills Enterprise Properties – Sole Proprietorship LLC.

11.1 milionë €
Projektim 

dhe ndërtim

30,430 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi
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REZIDENCA IRIS 2021-2023 

IRIS 2021-2023 është vazhdimi i konceptit të IRIS duke shtuar elementë 
si fasada e ventiluar, hapësirat e gjelbëruara etj.

Dy objektet e reja në ndërtim përbri godinës ekzistuese përbëjnë fazën e 
dytë të ndërtimit të kompleksit Rezidencial IRIS të përberë prej tre godinash 
dhe me hapësira teknike autonome për secilën godinë. Godinat do të 
ndërtohen me të njëjtin standard të lartë ndërtimi karakteristik të Progeen 
shpk që përfshin termo-izolimin tërësor, izolimin akustik maksimal, ventilimet 
individuale, instalime për panele diellore, lartësi kati 2.87 m etj.

Vendndodhja: Rruga “Xhanfize Keko”, pranë “Oxhakut”, Tiranë

Funksioni: Apartamente banimi | Njësi tregtare | Parkim

Afati i punimeve: 2021 – 2023

Investitor: Progeen shpk dhe Enos shpk

6.3 milionë €
Investim, 

Projektim, 
Ndërtim7,974 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi
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REZIDENCA IRIS

Rezidenca Iris ndodhet në zonën e “Oxhakut” pranë kryqëzimit të Rrugës 
“Xhanfize Keko” me Rrugën “Zihni Sako” vetëm 2.4 km nga qendra e Tiranës 
dhe 1 km nga Rruga “Bardhyl”. Kjo është një zonë shumë e gjallë e cila ofron 
të gjitha shërbimet rezidenciale të nevojshme.

Rezidenca Iris është godina e parë, pjesë përbërëse e një blloku banimi me tre 
godina të ngjashme në arkitekturë dhe funksionalitet. Ky bllok është konceptuar 
si një bllok modern me godina 7 dhe 8 katëshe ku funksioni kryesor është 
banimi por duke lënë edhe hapësira të nevojshme për shërbime, zyra dyqane 
dhe një kat hotelerie. Gjithashtu në funksion të shërbimeve të mësipërme janë 
edhe 2 kate parkimi nëntokësor.

Vendndodhja: Rruga “Xhanfize Keko”, pranë “Oxhakut”, Tiranë

Funksioni: Apartamente banimi | Njësi tregtare | Parkim

Afati i punimeve: 2018 – 2021

Investitor: Progeen shpk dhe Enos shpk

5.2 milionë €
Investim, 

Projektim, 
Ndërtim6,965 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi
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REZIDENCA RAINBOW

Rezidenca “Rainbow” është një objekt me dy seksione me një stil shumë të 
veçantë arkitekturor, i pozicionuar në zonën e “Don Boskos”.

Godina ka një harmoni dhe kombinim ngjyrash, gjë e cila e dallon nga çdo 
ndërtim tjetër i zonës.

Godina është projektuar sipas standardeve europiane. Rëndësi e vecantë i 
është dhënë izolimit akustik dhe termik si dhe ngjyrave të përdorura në fasadën
e jashtme.

Godina ka hapësira të mirë-organizuara rekreative dhe teknike me gjelbërim 
të mjaftueshëm dhe sheshe. Tarraca e godinës ka hapësira rekreative si edhe
vende për panele diellore për çdo apartament.

Vendndodhja: Rruga “Muzakët”, Lagjja “Don Bosko”, Tiranë

Funksioni: Apartamente banimi | Njësi tregtare | Parkim

Afati i punimeve: 2017 – 2020

Investitor: Progeen shpk

8.83 milionë €
Investim, 

Projektim, 
Ndërtim11,780 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi
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REZIDENCA PROGEEN 2

Rezidenca Progeen 2 është e ndërtuar me një fasadë unike ku ndërthuren 
fasada e ventiluar me mermer me kapotë të veshur me tullë dekorative 
terrakota. Ajo është e pozicionuar në një nga arteriet kryesore të Tiranës.

Godina dallon nga materialet e ndërtimit tejet cilësore dhe stilit arkitekturor. 
Hapësira rekreacionale të mirë menduara dhe aksesi nga rruga kryesore 
(unaza e Tiranës) e kthejnë këtë godinë në një investim që do t’i rezistojë 
kohës. Godina ka 4 kate banimi, 2 kate hapësira tregtare dhe 2 kate parkim 
nëntokësor.

Vendndodhja: Rruga “Bardhyl”, Tiranë

Funksioni: Apartamente banimi | Njësi tregtare | Parkim

Afati i punimeve: 2015 – 2017

Investitor: Progeen shpk

6.1 milionë €
Investim, 

Projektim, 
Ndërtim5,747 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi
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GODINA REZIDENCIALE
PROGEEN 1

Progeen 1 është godina e parë rezidenciale e ndërtuar nga Progeen. 
E pozicionuar në zonën e Oxhakut, ka akses tepër të mirë në arteriet 
kryesore të Tiranës.

Punimi i fasadës me sistem kapotë si dhe përzgjedhja e ngjyrave e bëjnë 
të spikasë në zonë. Duke sjellë shumë inovacione përsa i përket cilësisë së 
ndërtimit si izolimi akustik, dyshemetë notuese, panelet diellore etj, godina 
Progeen 1 ishte guri i themelit i ndërtimeve rezidenciale të shoqërisë Progeen. 

Vendndodhja: Rruga “Zihni Sako”, Tiranë

Funksioni: Apartamente banimi | Njësi tregtare | Parkim

Afati i punimeve: 2015 – 2017

Investitor: Progeen shpk

5.25 milionë €
Investim, 

Projektim, 
Ndërtim7,741 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi
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HARTIM I PROJEKTIT DHE ZBATIMI 
I  PUNIMEVE PËR NDËRTIMIN E 
GODINËS 6
(SEKSIONI A NË ZONËN ZHVILLIMORE KOMBINAT)

Këto godina po ndërtohen në kuadër të rindërtimit të banesave të dëmtuara 
gjatë tërmetit të Nëntorit 2019 nga Bashkia Tiranë. Progeen shpk, si lideri 
i bashkimit të operatorëve ekonomikë të krijuar për këtë projekt do të 
ndërtojë disa godina në këtë zonë.

Projekti arkitekturor i fasadave të godinave i propozuar nga Progeen, ishte
edhe projekti i përzgjedhur për godinat e lotit 5 dhe lotit 6 të zonës zhvillimore
Kombinat. Godinat janë projektuar dhe do të ndërtohen po nga Progeen shpk 
me të gjitha kushtet bashkëkohore për një jetesë komode të familjeve të cilat 
humbën shtëpitë e tyre gjatë tërmetit. Kontrata është projektim-zbatim me 
çelësa në dorë.

Vendndodhja: Kombinat, Tiranë

Funksioni: Apartamente banimi | Njësi tregtare | Parkim

Fillimi i punimeve: 2021

Investitor: Bashkia Tiranë

4.72 milionë €
Projektim,

Ndërtim me
Çelësa në Dorë12,000 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi
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RINDËRTIMI I NJËSIVE TË BANIMIT 
NË NDËRTESA PËR ZONËN E RE 
PËR ZHVILLIM VALIAS
(BLLOKU 2, OBJEKTET (1,2,3,4,5, DHE 6 NJËSI BANIMI 
NË NDËRTESA (PALLAT) NJËSIA ADMINISTRATIVE 
VALIAS, BASHKIA KAMËZ)

Në kuadër të rindërtimit pas tërmetit të Nëntorit, Qeveria e Republikës së 
Shqipërisë nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit ka angazhuar Progeen 
shpk me kontratë Projektim-Ndërtim me çelësa në dorë për ndërtimin e 
këtyre godinave.

Godinat përbëjnë një kompleks banimi me hapësira të gjelbërta të mjaftueshme 
për një jetesë komunitare të rehatshme.

Vendndodhja: Valias, Tiranë

Funksioni: Apartamente banimi | Parkim

Afati i punimeve: 2021–2022

Investitor: Qeveria e Republikës së Shqipërisë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit

2.64 milionë €

8,597 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi

Projektim,
Ndërtim  me

Çelësa në Dorë
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NDËRTIMI I GODINËS SË PARKIMIT 
DHE HAPËSIRAVE MBËSHTETËSE 
NË GJIROKASTËR

Godina e parkimit po ndërtohet në qendrën historike të qytetit me tre kate 
nëntoke dhe me një kapacitet të përgjithshëm prej 300 poste parkimi.

Ky parkim pritet të ketë një ndikim të konsiderueshëm në vijimin e zhvillimit 
turistik të qytetit.

Pjesa kryesore e sheshit (mbi parkimin) do të kthehet në zonë pedonale. Duke
qenë se parkimi ndodhet në skarpate, dy kate të tij janë të dukshme nga njëri
krah i parkimit me elementët dekorativë.

Ky projekt financohet nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë nëpërmjet 
Fondit Shqiptar të Zhvillimit.

Vendndodhja: Sheshi “Çerçiz Topulli”, Gjirokastër.

Funksioni: 3 kate parkim nëntokësor

Afati i punimeve: 2021–2022

Investitor: Qeveria e Republikës së Shqipërisë

SHESHI NR.1

SHESHI NR.2

SHESHI NR.3

8X20X30

Konturi i parkimit

Konturi i parkimit

Konturi i parkimit

Konturi i parkimit

Konturi i pilotave

Konturi i pilotave

H1

H2

H8

H10
H9

H12
H11

H13 H14

H18

H17

H16

H15

H7

H6

H5

H4

H3

Ndërtimi i godinës së parkimit 
dhe hapësirave mbështetëse në 

Gjirokastër 

1. ark. Alket MESLANI (Team leader) Lic. A.0792/4

2. urb.ark. Ervin TAÇI Lic. A.0210/5

objekti

porositës

studimi urbanistik dhe
arkitektura

DEA Studio

3. ark. Klodiana EMIRI Lic. A.2006/1

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan i
Zhvillimit

6. ing. Sonila PAPA Lic. K.1722/2

10. ing. Nikolin RISILIA Lic. K.2163/1

5. ing. Helidon KOKONA Lic. K.0449/5

MVM Architecture
Construction &
Development

12. ing. Agim HOXHA Lic. E.1294/1

11. ing. Isuf BORICI Lic. H/T. 0152/3

13. ing. Artur DADO Lic. M.0812/1
14. ing. Syrja SUKAJ Lic. M.0238/3

4. restaurator Pirro THOMO Lic. R.P.40

7. ing. Sulejman SHEMSIU Lic. K.0846/4

8. ing. Ibrahim EMIRI Lic. A.0177/5

9. ing. Alkida PRODANI Lic.  M.1341/1

15. ing. Bujar Struga Lic. M.1088/4

16. ing. Bekim LILAJ Lic. GJ.0004/2
17. ing. Florian LILAJ Lic. GJ.0535

Arkitekt

Restaurator

Inxhinier Ndertimi

Preventivues/ Inxhinier Ndertimi

Inxhinier Mjedisi

Inxhinier Hidroteknik

Inxhinier Elektrik

Inxhinier Mekanik

Inxhinier Gjeolog

MVM Architecture, Construction & Development Lic. N.6967
DEA Studio sh.p.k. Lic. N.4919/10

vizatimi: shkalla:

Grupi i projektimit / Ekspertet

shënime teknike:

1.PARA CDO VEPRIMI NE KANTIER DUHET BERE VERIFIKIMI ME PROJEKTIN MEP DHE
STRUKTURAL

2.TRAJTIMI I GROPAVE DHE ELEMENTEVE MEP TE BEHET SIPAS SPECIFIKES TEKNIKE DHE
DETAJIT TE PROJEKTIT MEP

3.SHTRESA NIVELUESE DO TE FILLOJE NGA DIMENSIONI MAKSIMAL DERI NE NIVELIN 0,0
TE PILETAVE SIPAS KUOTAVE TE PERCAKTUARA NE PLANIMETRI

4.PER CDO PAQARTESI NE PROJEKTIN ARKITEKTONIK SUPERVIZORI DUHET TE
KOMUNIKOJE PROJEKTUESIT PERKATES PER SQARIMIN E TYRE

5.DIMENSIONET JANE NE CENTIMETRA

Legjenda

A43 Render

2.87 milionë €
Ndërtim

10,000 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi
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NDËRTIMI I SHKOLLËS 9-VJEÇARE, 
PALESTRËS DHE KOPSHTIT 
“SHERIF DERVISHI”,
(NJ.A. BUBQ , BASHKIA KRUJË)

Ndërtimi i Shkollës 9-Vjeçare “Sherif Dervishi” në Budull, në njësinë 
administrative Bubq të Bashkisë së Krujës, zhvillohet me donacion të 
Bashkimit Europian nëpërmjet Programit për Zhvillim të Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara (UNDP, programi EU4SCHOOLS), i projektuar nga 
D&C Partners ku Progeen shpk është shoqëria ndërtuese.

Shkolla është ndërtuar në një terren të ri ndërtimi. Ajo përfshin ambientet e 
mësimdhënies, një palestër dhe terrene sportive të hapura. Godina ka 2 kate 
dhe një sipërfaqe totale ndërtimi prej 1416 m2.

Vendndodhja: Budull, Krujë

Funksioni: 2–4 kate shkollë | Kopësht | Palestër

Afati i punimeve: Janar – Shtator 2021

Investitor: Bashkimi Europian, UNDP

1.24 milionë €
Ndërtim

1,416 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi
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RINDËRTIMI I NJËSIVE TË BANIMIT 
NË NDËRTESA PËR ZONËN E RE 
PËR ZHVILLIM
(NJËSIA ADMINISTRATIVE LEZHË 1,
BASHKIA LEZHË)

Këto godina u ndërtuan në kuadër të rindërtimit pas tërmetit të Nëntorit 
2019 nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë me financim të Fondit Shqiptar 
të Zhvillimit. Tipologjia e kontratës është projektim-ndërtim me çelësa në 
dorë.

Godinat janë ndërtuar me teknologji moderne ndërtimi me mure të dyfishtë 
me një shtresë zë-izoluese të ndërmjetme dhe me membranë fono-strip 
ndërmjet mureve dhe soletës për izolim akustik më të mirë.

I gjithë projekti u përfundua me sukses në Tetor 2021.

Vendndodhja: Lezhë

Funksioni: Apartamente banimi | Njësi tregtare | Parkim

Afati i punimeve: Prill 2021-Tetor 2021

Investitor: Qeveria e Republikës së Shqipërisë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit

3.83 milionë €
Projektim,

Ndërtim me
Çelësa në Dorë12,130 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi
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11 GODINA REZIDENCIALE DHE 
SHËRBIMI, HOTEL & MONUMENTE 
NË ASHRAF 3
Progeen ndërtoi 11 ndërtesa për anëtarët e Opozitës Iraniane në Mërgim të 
cilët jetojnë në Shqipëri. Ndërtesat ofrojnë një hapësirë të rehatshme për 
jetesë dhe punë. Këto ndërtesa janë pjesë e projektit Ashraf 3, një qytet i 
vogël Iranian në Shqipëri i cili tashmë ka të gjitha facilitetet e nevojshme 
për një jetesë të rehatshme. 11 Godinat e para 2 katëshe u ndërtuan në 
vetëm 4 muaj.

Gjithashtu në një afat 3 mujor u ndërtuan disa monumente të cilat përkujtojnë 
martirët e rënë në luftën për lirinë e Iranit kundër regjimit Islamik. Elementët 
vertikalë të realizuar me gurë mermeri që qëndrojnë në struktura metalike 
përmbajnë yje të cilët simbolizojnë jetët e sakrifikuara për lirinë e Iranit. Harku 
qendror i cili ndodhet në fund të shkallëve të gurit është një vend meditimi e 
përkujtimi i sakrificës së tyre.
Përveç këtij monumenti, në hyrje të kampit është ndërtuar edhe një hark 
me dy luanë mbi të i cili simbolizon të ardhmen e këtij vendi pas fitores së 
lirisë. Gjithashtu u ndërtua një njësi akomoduese e cila priti personalitete të 
famshme të politikës botërore.

Vendndodhja: Manëz, Durrës

Funksioni: Godina banimi | Ambiente akomoduese & Dekor Urban

Afati i punimeve: Shtator – Nëntor 2016, Maj-Korrik 20192.2 milionë €
Projektim,

Ndërtim  me
Çelësa në Dorë9,400 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi
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XHAMIA PERSIANE NË ASHRAF 3

Xhamia e parë me arkitekturë Persiane në Shqipëri  në Ashraf 3, Manëz.

Ky objekt kulti është investim i huaj që do të shërbejë si shtëpi besimi për 
qytetarët Iranianë në mërgim të cilët jetojnë në Ashraf 3, zonë e ndërtuar 
enkas për banim për këta qytetarë.

Janë zhvilluar punimet e seksionit hyrës të xhamisë bashkë me dy minaret 
në anët e portës hyrëse. Gjithashtu është ndërtuar edhe struktura metalike 
mbajtëse e çatisë dhe kupola e ndërtuar me strukturë metalike.

Ky projekt financohet nga International Liberty Association.

Vendndodhja: Ashraf 3, Manëz, Durrës

Funksioni: Objekt kulti 

Afati i punimeve: Dhjetor 2021-Prill 2022

Investitor: International Liberty Association

406,000 €
Ndërtim

me Çelësa
në Dorë250 m2 400 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi Sistemim & Sheshe
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NDËRTIMI I GODINËS SË RE DHE 
RIKONSTRUKSIONI I GODINËS 
EKZISTUESE TË ALEAT (IDEMIA - 
ISH SAGEM SECURITY)

ALEAT (IDEMIA - ish SAGEM Security) është shoqëria franceze e cila prodhon 
pasaportat dhe ID-të biometrike të Republikës së Shqipërisë. Ndërtimi i 
zyrave të reja dhe rikonstruksioni i ndërtesave ekzistuese në pjesën lindore 
të Tiranës.

Punët për ndërtim dhe rikonstruksion janë kryer me standardet më të larta të 
nevojshme për marrjen e certifikimeve të ndryshme të cilësisë dhe sigurisë. 
Kontrata ishte projektim-ndërtim me çelësa në dorë.

Vendndodhja: Rr. Xhanfize Keko, Tiranë

Funksioni: 2 kate zyra | Njësi prodhimi për pasaporta biometrike

Afati i punimeve: 2016 – 2017

Investitor: ALEAT (IDEMIA – Ish SAGEM Security)

924,000 €
Projektim,

Ndërtim me
Çelësa në Dorë1,800 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi
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RIKONSTRUKSIONI I “ADISA”
 

Puna konsistoi në rikonstruksionin e një ndërtese të amortizuar shtetërore 
duke e kthyer në një ndërtesë moderne dhe funksionale për shërbime ndaj 
qytetarëve. Operacionet e ndërtimit u zhvilluan në Krujë..

Vendndodhja: Rruga “Marin Barleti”, Krujë

Funksioni: Godinë shërbimesh | zyra

Koha e punimeve: 2015 – 2016

Investitor: Qeveria e Republikës së Shqipërisë

Krujë

250,000 €

Nënkontraktim

Rikonstruksion

Ndërtim

375 m2

Vendndodhja

Vlera e Kontratës

Sipërfaqe Ndërtimi

Tipi i Kontratës

Tipi i Kontratës

Tipi i Punimeve

OTP BANK (DEGA BLLOK)
Punimet konsistuan në rikonstruksionin e një ambienti tregtar për ta kthyer 
në degën e re të OTP Bank në zonën e ish-Bllokut. Të gjitha punimet u 
kryen sipas projektit të miratuar prej klientit duke zbatuar rregullat dhe 
udhëzimet lidhur me imazhin e bankës, standardet e sigurisë, etj.

Vendndodhja: Rruga “Ismail Qemali”, Tiranë

Funksioni: 2 kate zyra

Koha e punimeve: 2019

Investitor: OTP Bank
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MAGAZINË MULTI-FUNKSIONALE
Magazina u projektua dhe u ndërtua nga Progeen në zonën perëndimore 
të Tiranës (zonë industriale). Objekti u realizua me strukturë metalike dhe 
veshje me panel sanduiç me çelësa në dorë.

Godina ka për funksion magazinimin e materialeve dhe mallrave të një shoqërie 
tregtare si edhe zyra dhe një show-room për produktet e saj. Objekti u ndërtua 
duke llogaritur peshëmbajtje të konsiderueshme për njësi sipërfaqe.

Vendndodhja: Zonë Industriale, Tiranë
Funksioni: 2 kate magazinë dhe zyra
Afati i punimeve: 2015 – 2016
Investitor: Investim Privat

221,000 €
Projektim,

Ndërtim me
Çelësa në Dorë1,100 m2

Vlera e projektit Tipi i Kontratës

Sipërfaqe ndërtimi

GARANCIA E CILËSISË 
CERTIFIKIMET E SHOQËRISË

Puna jonë është në l injë me standardet më të larta 
ndërkombëtare në fuqi. Kompania ka marrë certifikimet e 
nevojshme të cilat i aplikohen si standarteve të ndërtimit, 
dhe atyre të menaxhimit.
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