
	
	

TERMAT E REFERENCËS 
 

Për prodhimin e një videoje shpjeguese në lidhje me projektin e  
 digjitalizimit të pagesave të shërbimeve publike të ofruara nga e-Albania 

 
 
OBJEKTIVI I PËRGJITHSHËM, QËLLIMI DHE REZULTATET E PRITURA 
 
Aktualisht në platformën e-Albania ofrohen 1227 shërbime elektronike, ose 95% e shërbimeve 
publike, të cilat që nga maji i këtij viti merren tërësisht online, që nga aplikimi për to deri në 
marrjen e dokumentit administrativ final me vulë elektronike ose nënshkrim elektronik. Disa nga 
këto shërbime referuar dhe bazës ligjore për dhënien e tyre nga institucioni që i ofron, kanë pjesë 
të procesit të marrjes së shërbimit dhe kryerje pagese. Përdorimi i Portalit e-Albania si një pikë e 
vetme për marrjen e shërbimeve publike, ka lehtësuar komunikimin e ndërveprimin e qytetarëve e 
bizneseve me institucionet shtetërore. 
 
Bankat, si pjesë e projektit për digjitalizimin e pagesave të shërbimeve publike të ofruara nga e-
Albania, ofrojnë një alternativë nëpërmjet e-banking për të lehtësuar pagesën. 
 
Për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për projektin dhe për të kuptuar të gjitha hapat se si do të 
kryhet procesi i pagesave, AAB dëshiron të kontraktojë një ofrues shërbimi (shoqëri  që operon në 
Shqipëri ose një profesionist të pavarur) për të prodhuar videon, e cila do të shpjegojë hapat kyç 
të procesit dhe mënyrën se si mund të kryhen transaksionet. Video mund të jetë e animuar ose live. 
 
Objektivi është të prodhohet një video e shkurtër, e cila përshkruan qartë të gjithë procesin: nga 
gjenerimi i pagesës së shërbimit deri tek transaksioni i pagesës nga llogaria bankare. 
 
Produkti duhet të përgatitet, realizohet dhe dorëzohet në gjuhën shqipe. 
 
Skema (procesi) që do të përshkruhet në video është: 
 
Procesi është i përbërë nga dy hapa: Një pjesë e procesit kryhet në platformën e-Albania dhe pjesa 
tjetër përmes e-banking. 
 

⋅ Qytetari/biznesi futet në llogarinë e tij në platformën e-Albania dhe zgjedh shërbimin që 
do të marrë. Pasi plotëson të gjitha kërkesat që ka e-Albania për shërbimin, në fund do t’i 
paraqitet një pyetje dhe alternativa përkatëse:  
ü Do ta kryesh pagesën përmes bankave?  
ü Zgjidh deri bankat ku ti mendon se do ta bësh pagesën. 

⋅ Qytetari/biznesi vendos bankën / bankat në të cilat do të ketë balancë dhe konfirmon që do 
të paguajë me bankë. 



	

⋅ Qytetari/biznesi ruan kodin që gjenerohet nëpërmjet shërbimit elektronik në e-Albania që 
po përdor ( kod, numër) të pasqyruar në fund të faqes dhe del nga llogaria e tij në 
platformën e-Albania. 

⋅ Më pas, nëpërmjet kompjuterit, tablet-it apo smartfon-it akseson llogarinë e tij në një nga 
bankat e përzgjedhura. Në faqen e llogarisë së tij në bankë, do t’i shfaqet një menu e-
Albania dhe aty do të kërkojë kodin me të cilin u pajis për shërbimin e kërkuar. Plotëson 
fushën me atë kod dhe në moment do të shkarkohen të gjitha të dhënat që ai ka plotësuar 
për të kryer pagesën. Më konkretisht: Lloji i shërbimit që kërkon të marrë, data kur është 
bërë aplikimi, ora, shuma që duhet të paguajë, monedha më të cilën do të bëjë pagesën dhe 
zgjedh opsionin “Paguaj”. 

⋅ Në momentin që zgjidhet opsioni “Paguaj”, paratë nga llogaria e tij transferohen në 
llogarinë përkatëse të institucionit publik që duhet të lëshojë dokumentin apo të japë 
shërbimin që qytetari apo biznesi ka kërkuar. 

 
Banka konfirmon në kohë reale konfirmimin e kryerjes me sukses të pagesës që të vijohet me 
dhënien e shërbimit të kërkuar nga Insitucioni që e ofron.  
 
 
PËRSHKRIMI I DETYRËS SË OFRUESIT TË SHËRBIMIT 
 
Nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Zyrës Ekzekutive të AAB-së, ofruesi i shërbimit do t'i kërkohet 
të bëjë sa vijon: 

⋅ Zhvillimi i konceptit dhe skenarit të përgjithshëm të videos 
⋅ Zhvillimi i tekstit dhe storyboard të videos. 
⋅ Paraqitja e  një draft video në AAB për komente mbi përmbajtjen. 
⋅ Prodhimi i video përfundimtare jo më shumë se 30 sekonda.  

 
 
KUALIFIKIMET E KËRKUARA DHE EKSPERIENCA E OFRUESIT TË SHËRBIMIT 
 
Ofruesit të shërbimit i kërkohet të ketë: 

⋅ Më shumë se 5 vjet përvojë pune në realizimin e projekteve të natyrës së kërkuar ( prodhim 
video dhe materiale për publikim) me qëllim arritjen e audiencës vendase dhe 
ndërkombëtare. 

⋅ Kapacitete teknike për të siguruar prodhim me cilësi të lartë. 
 
 
AFATI KOHOR I REALIZIMIT TË PROJEKTIT 
 
Dorëzimi i produktit përfundimtar do të jetë 15 ditë pune nga data e nënshkrimit të kontratës. 
 
 
E DREJTA E PRONËSISË INTELEKTUALE  



	

Të gjitha informacionet në lidhje me këtë projekt (video, audio, dokumente projekti, etj.) do të 
mbeten pronë e AAB-së, e cila do të ketë të drejta ekskluzive mbi përdorimin e tyre. Me përjashtim 
të qëllimeve të kësaj detyre, informacioni nuk duhet t'i zbulohet publikut dhe as të përdoret në 
çfarëdo forme pa lejen me shkrim të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB). 
 
 
DETYRIMET KONTRAKTUALE  
 
Shërbimi do të kontraktohet sipas kushteve të kontratës së AAB dhe do të mbikëqyret nga AAB 
vetëm për të ofruar rezultatet e mësipërme brenda kornizës kohore të rënë dakord. AAB si klient 
do të ofrojë mbështetjen e nevojshme për ofruesin e shërbimit për të ekzekutuar detyrën gjatë 
kohëzgjatjes së konsulencës. 
 
Ofruesi i shërbimit duhet të marrë miratimin paraprak nga AAB për shërbimet e kërkuara. 
 
Për realizimin e këtij projekti asnjë pajisje nuk do të blihet apo sigurohet nga AAB. Çdo pajisje e 
nevojshme për të përfunduar këtë projekt do të sigurohet nga ofruesi i shërbimit. 
 
 
PROPOZIMI FINANCIAR DHE MËNYRA E PAGESËS  
 
Fondi limit për realizimin e videos është 2,500 euro ( TVSh e përfshirë). 
Pagesa e ofruesit të shërbimit do të bazohet në propozimin financiar të hartuar për këtë projekt dhe 
do të kryhet me dorëzimin e rezultatit përfundimtar, duke përfshirë sugjerimet dhe rekomandimet 
nga AAB.  
 
  
PROCEDURA E APLIKIMIT 
 
Aplikantëve u kërkohet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme në secretariat@aab-al.org  jo 
më vonë se 13 shkurt 2023, ora 15:00. 
 
Aplikantëve u kërkohet të paraqesin sa vijon: 

• Një propozim teknik: Letër Interesi, që tregon pse e konsideroni shërbimin tuaj të 
përshtatshëm për detyrën dhe një metodologji të shkurtër mbi qasjen dhe zbatimin e 
detyrës; 

• CV personale të personit teknik të propozuar për këtë projekt duke theksuar kualifikimet 
dhe përvojën në projekte të ngjashme; 

• Referencat e punës - detajet e kontaktit (adresat e postës elektronike), & portofoli i 
klientëve për të cilët keni bërë detyra të ngjashme; 

• Propozimi financiar në lidhje me detyrën. 
 


