
                                                                               
                                                            

 

                                                        Thirrje për aplikim: 

 

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare kërkon të bashkëpunojë me kompani që operojnë 

në fushën e teknologjisë së informacionit për ndërtimin e një platforme web  

 

Kohëzgjatja: 4 muaj (1 prill 2021 -31 korrik 2021) 

 

 

Shërbimi i kërkuar: 

 

• Ndërtimi i një platforme web me elemente SaaS portal në shërbim të rrjetëzimit, 

integrimit dhe ndërveprimit promovues artistik (shembull për referencë: 

https://fineartamerica.com/ duke hequr elementin e blerjes online)  

• Regjistrim i domain-it www.rrenjetemia.al 

• Akomodim në server për 1 vit.  

• Garanci për teknikat e kodifikimit për sigurimin e mbrojtjes së informacionit dhe 

konfidencialitetit 

• Mirëmbajtje të platformës deri në dt. 30 qershor 2021. 

• Trajnim të stafit për vijueshmërinë e hedhjes së informacionit  

• Ndërtimi i platformës dhe trajnimi të realizohen deri në dt. 20 prill 2021.  

 

Rezultatet e pritshme : 

 

• Platforma online të jetë aktive jo më vonë se dt. 20 prill 2021 

• Të ofrojë anëtarësim individual, krijim profili dhe postime 

• Të ofrojë grupimin e informacionit sipas kategorive të përcaktuara në strukturë 

• Të gjenerojë informacion për grupim të dhënash në database, analiza dhe studime 

• Të ofrojë mundësi organizimi eventesh si panaire, konkurse dhe workshope 

• Të jetë e integruar me rrjetin e mediave sociale duke pasqyruar automatikisht të rejat në 

rrjetet sociale të platformës 

• Të sigurojë shërbime personalizimi si dizenjim i personalizuar HTML, API access si 

edhe shpërndarje automatike e informacionit nga menaxhuesi i platformës 

• Të sigurojë mbrojtje anti-spam dhe të sigurojë nivele me përzgjedhje për privatësinë e 

anëtarëve 

 

Kushtet për Shërbimin: 

 

• Ruajtje e konfidencialitetit të të dhënave që mund të krijohen ose zbulohen nga mbledhja 

dhe interpretimi i informacioneve gjatë ndërtimit të platformës  

• Gatishmëri në përmbushjen e detyrimeve lidhur me shërbimin e kërkuar dhe kapacitete 

për sigurimin e cilësisë së lartë të produktit 

• Përkushtim për sigurimin dhe dorëzimin e produktit sipas afatit kohor të përcaktuar dhe 

të dakortësuar në kontratën e bashkepunimit 

https://fineartamerica.com/


                                                                               
 

 

 

• Lëshim i faturës elektronike për shërbimin e ofruar shoqëruar me raportin e punës 

• Kryerja e trajnimit të stafit me cilësi dhe përgjëgjësi 

• Sigurimi i aksesit të plotë në platformë nga stafi i Dhomës së Biznesit të Diasporës 

Shqiptare gjatë periudhës së mirëmbajtjes dhe pas dorëzimit final. 

 

 

Kriteret për aplikim: 

 

Oferta duhet të përmbaje dokumentacionin e mëposhtëm dhe të dorëzohet brenda deri në orën 

24:00 të dt. 31 mars 2021 në adresën elektronike: info@adbc.al; durim.tabaku@adbc.al;  

• Oferta për shërbimin e kërkuar 

• CV e kompanisë (të jetë specifike për Teknologjinë e Informacionit (web design) 

• Dokument mbështetës që provon regjistrimin e rregullt si subjekt ekonomik në 

Republikën e Shqipërisë 
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