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Thirrje për ofertë: 

 

Lënda: Ndërtimi i një platforme online 

 

Ndërtimi i platformës interaktive online për pasqyrimin e një projekti, tërësisë së aktiviteteve, 

dokumentacionit dhe materialit përkatës  

 

Titulli i Projektit: “Transferimi në Shqipëri i dijeve dhe praktikave të avancuara në bujqësi 

nga Diaspora”  

 

Kohëzgjatja e Projektit: 6 muaj (1 mars 2021 -27 gusht 2021)  

 

Shërbimi i kërkuar: 

 

• Kërkohet një kompani e fushës së teknologjisë së informacionit për ndërtimin e një 

platforme online utilitare dhe ndërveprimi për pasqyrimin e vazhdueshëm të përmbajtjes 

dhe zbatimit të një projekti në sektorin e bujqësisë, lidhjen e platformës me profilet e 

donatorëve, zbatuesit, partnerëve, grupeve të interesit dhe pjesëmarrësve në aktivitete, 

pasqyrimin në kohë reale të aktiviteteve, krijimin e mjedisit të ndërveprimimit midis 

aktorëve të platformës dhe krijimin e llogarive përkatëse në rrjetet sociale link me 

llogaritë ekzistuese të organizatës “Dhoma e Biznesit të Diasporës”. 

 

• Kompania e kontraktuar për ndërtimin e platformës duhet të aplikojë teknikat më të 

avancuara të kodimit për sigurimin e mbrojtjes së informacionit dhe konfidencialitetit. 

 

• Do të bëjë regjistrimin e domain-it .al tek AKEP duke mbuluar të gjitha kostot dhe tarifat 

përkatëse për një vit si dhe do të sigurojë shërbimin hosting për një vit duke filluar nga 

data e regjistrimit të domain-it .al. 

 

• Platforma parashikohet të ndërtohet brenda periudhës 9 mars 2021 deri më 30 prill 2021 

dhe do të mirëmbahet gjatë gjithë periudhës së zbatimit të projektit deri më 27 gusht 2021  

 

• Koha e parashikuar për përmbushjen e shërbimit të kërkuar: struktura bazë e platformës 

të jetë gati dhe funksionale brenda datës 15 prill 2021 dhe të dhënat paraprake të jenë 

hedhur brenda datës 20 prill 2021.  

 

• Pas përfundimit të periudhës 6 mujore platforma do të menaxhohet nga stafi i organizatës 

“Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare” 

 

• Kompania do të ofrojë trajnim bazë për një punonjës të organizatës për hedhjen e të 

dhënave në këtë platformë. 
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Rezultatet e pritshme: 

 

• Platforma online të jetë aktive, dinamike dhe interaktive që prej datës 15 prill 2021 

• Platforma online të gjenerojë informacion për grupim të dhënash në databazë, analiza dhe 

studime brenda datës 20 prill 2021. 

• Platforma online të shërbeje si një mjet për të pasqyruar të gjithë informacionin rreth 

projektit dhe aktiviteteve të tij 

• Platforma online të shërbejë si mjedis prezantues për produktet bujqësore të grupeve të 

interesit 

• Platforma online të lidhet me faqen zyrtare dhe rrjetet sociale të organizatës “Dhoma e 

Biznesit të Diasporës Shqiptare “ 

 

Kriteret, kualifikimet dhe eksperienca: 

 

• Aftësi dhe kapacitete teknologjike lidhur me dizenjimin dhe ndërtimin e websiteve, Html, 

JavaScript, CMS, etj. 

• Portofol të platformave nga bashkëpunimi me ente publike ose private përgjatë 5 viteve 

të fundit  

• Të jetë subjekt i rregullt ligjor i regjistruar në Republikën e Shqipërisë 

• Referenca të cilësisë së punës së zhvilluar më parë dhe respektimit të marrëveshjeve 

 

Kushtet për Shërbimin: 

 

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

dhe interpretimi i informacioneve gjatë ndërtimit dhe mirëmbajtjes së platformës online  

• 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  

• Dorëzimi i faturës tatimore për shërbimin e ofruar  

• Dorëzimi i raportit të punës në anglisht 

• Sigurimi i aksesit të plotë në platformë për stafin e Dhomës së Biznesit të Diasporës 

Shqiptare gjatë periudhës së mirëmbajtjes dhe pas dorëzimit final. 

 

Kriteret për aplikim: 

 

• Dokumentacioni i mëposhtëm duhet të dorëzohet brenda datës 5 mars 2021 ora 16:00 në 

adresën e email info@adbc.al dhe cc: durim.tabaku@adbc.al  

• CV e kompanisë dhe portofoli referuar platformave online 

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

Republikën e Shqipërisë 

• Letër interesi duke përfshirë aftësitë në përmbushjen e shërbimit të kërkuar  

• Oferta financiare në total (në Euro) për shërbimin e ofruar  
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