Hangetekonverents 2016: Targemad hanked
05.05.2016
Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3, Tallinn
„Riigi eesmärk on olla targem hankija ja toetada ettevõtteid, kes soovivad pakkuda mitte odavaimat
hinda, vaid targemat toodet ja teenust,“ ütles Eesti ettevõtlusminister Liisa Oviir 3. detsembril avalikul
esinemisel.
Äripäev ja Deloitte Legal korraldavad 5. mail koostöös „Hangetekonverentsi 2016: Targemad
hanked“, mis ei keskendu pidevalt muutuvale seadusandlusele, vaid panustab praktiliste lahenduste
leidmisele, kuidas viia läbi targemad hanked ning soodustada uuenduslikke tooteid ja teenuseid.
Konverentsi päeval saavad kõik osalejad osa võtta piloothanke simulatsioonist, mille käigus leiame vastuseid, kuidas valmistada ette, läbi
viia ning hinnata targemat, läbipaistvamat hankimist.
Konverentsile on oodatud nii avaliku kui ka erasektori hangetega tegelevad spetsialistid ja juhid, kes soovivad leida lahendusi, kuidas
muuta hankepraktikat läbipaistvamaks, kiiremaks, kvaliteetsemaks ning targemaks.
Millest konverentsile räägime?
- Mida tähendab targem hankimine?
- Kuidas mõista innovatsiooni hangetes?
- Kas väärtuspõhine hankimine loob kasu või kahju?
- Kuidas muuta hange läbipaistvamaks?
- Kuidas muuta hankeid efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks?
- Kuidas hankida uusi lahendusi, innovatsiooni ja kuidas seda hinnata?
- Mis on teiste riikide kogemused väärtuspõhisel ja innovatsiooni hankimisel ning hindamisel?
- Viime läbi piloothanke simulatsiooni ja leiame vastused küsimustele.
Konverentsi kava koostades oleme panustanud suure rõhu praktikale ning põhimõtetele, mitte niivõrd seadusepügalatele. Otsime lahendusi
mitte seaduste piiranguid.
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Töötuba jätkub: piloothanke simulatsioon. Lahenduskäigud ja hindamine

16:00 - 16:30
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