Οπγάνωςη Ππομηθειών
για Ελαφιςσοποίηςη Κόςσοτρ και Μεγιςσοποίηςη Αξίαρ
Σο ςεμινάπιο πεπιλαμβάνει εκπαίδετςη ςε θέμασα σπασηγικήρ,
Διαδικαςιών, Οικονομικών σων ππομηθειών και Διαππαγμασεύςεων.
Δτνασόσησα για απόκσηςη σηρ Ετπωπαϊκήρ Πιςσοποίηςηρ ELA ςσιρ
Ππομήθειερ

κοπόρ σηρ εκπαίδετςηρ


Να ενιςφύςει σιρ ικανόσησερ σων ςσελεφών σηρ Διεύθτνςηρ
Ππομηθειών και να ατξήςει σην αποδοσικόσησά σοτρ



Να βελσιώςει ση ποή σηρ επγαςίαρ και να μειώςει σο φπόνο
ανσαπόκπιςηρ ςσιρ παπαγγελίερ



Να ατξήςει σην αποσελεςμασικόσησα και σην αποδοσικόσησα
σων ςσελεφών



Να μειώςει σο υόπσο επγαςίαρ από φαμηλήρ αξίαρ επγαςίερ



Να βοηθήςει ςσο να επιστγφάνονσαι πεπιςςόσεπα
αποσελέςμασα ππορ όυελορ σοτ Οπγανιςμού, ανοίγονσαρ ση
«μεγάλη εικόνα» ςσα ςσελέφη ππομηθειών

Ειςηγησήρ
Κώςσαρ Θεουανίδηρ


σ. Διετθτνσήρ πεσπελαϊκών εσαιπιών



σ. Ππόεδπορ ΠΑΜΕΕ



Πιςσοποιημένορ Εκπαιδετσήρ για σην Διεθνή πιςσοποίηςη
Project Management - IPMA



Πιςσοποιημένορ Εκπαιδετσήρ για σην Διεθνή πιςσοποίηςη
Logistics – ELA



Ειςηγησήρ ςεμιναπίων Management

Ππόγπαμμα Εκπαίδετςηρ
1. Επιλογή ππομηθετσών


Έπετνα αγοπάρ



RFI



Αξιολόγηςη ππομηθετσών



Πηγέρ εξεύπεςηρ ππομηθετσών

2. Πποδιαγπαυέρ


Ελάφιςσερ πποδιαγπαυέρ, επιθτμησέρ πποδιαγπαυέρ



Σεύφορ πποδιαγπαυών



Κίνδτνοι από τπεπβολικά λίγερ ή τπεπβολικά πολλέρ
πποδιαγπαυέρ

3. Διαγωνιςμοί


Καθοπιςμόρ σηρ ςσπασηγικήρ



RFQ, σεφνικόρ υάκελορ, οικονομική πποςυοπά



Κπισήπια αξιολόγηςηρ, ςτνσελεςσέρ βαπύσησαρ



τμυέποτςα ή οικονομικόσεπη πποςυοπά



Έναρ ή πεπιςςόσεποι ππομηθετσέρ



Τπολογιςμόρ σων savings



Όπια εξοτςιοδοσήςεων / εγκπίςεων

4. Οι ππομήθειερ ωρ project


Business case, objectives, WBS, milestones, organisation,
stakeholders, communication



Διάγπαμμα Gantt



Βελσιςσοποίηςη σοτ business case



Απόδοςη vs Αποδοφή



Ρόλοι και απμοδιόσησερ (διάγπαμμα RACI)

5. Διαππαγμασεύςειρ


Απφέρ διαππαγμάσετςηρ



Σα πποςόνσα σοτ διαππαγμασετσή



Σεφνικέρ διαππαγμάσετςηρ



Win-win

6. Οικονομικέρ γνώςειρ


Πποϋπολογιςμόρ έπγοτ



Build-up cost



Total cost of ownership / Life cycle cost



NPV (Net present value)

7. Βέλσιςσο μέγεθορ παπαγγελίαρ


Εταιςθηςία σιμήρ ςε ςφέςη με ποςόσησα



Ομαδοποίηςη αναγκών



τνάπσηςη κόςσοτρ

8. Διαφείπιςη ππομηθετσών


Ενημέπωςη ππιν και μεσά σο διαγωνιςμό



Κασάςσαςη εγκεκπιμένων ππομηθετσών

9. Ηθικόρ κώδικαρ ππομηθειών

Χώπορ :

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ, Πανεπιςσημίοτ 58, Αθήνα

Χπόνορ :

17-18 Αππιλίοτ 2019, 16.00 – 21.00

Κόςσορ :

Κασόπιν ςτνεννόηςηρ (6977999254) ανάλογα με σον

απιθμό ςτμμεσοφών, ΛΑΕΚ, ςτμμεσοφή ςσην Πιςσοποίηςη ΕLA, κλπ.

