Звіт про результати проведення закупівель товарів, робіт і послуг у ДП «НАЕК
«Енергоатом» за I півріччя 2019 року
Закупівлі товарів, робіт і послуг у Компанії здійснюються відповідно до Закону України
«Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII через електронну систему закупівель ProZorro
(далі – ЕСЗ).
Для забезпечення виконання виробничої програми Компанії у I півріччі 2019 року через ЕСЗ
всього було проведено 2 736 закупівель на загальну суму 11 162,4 млн грн. А саме:
- 2 340 процедур закупівель (у I півріччі 2018 року – 2 302), з них 2 180 закупівель проведені
за конкурентною процедурою відкриті торги та 160 – за переговорною процедурою; загальна сума
склала – 10 936,6 млн грн;
- 396 допорогових закупівель (у I півріччі 2018 року – 571) на суму 225,8 млн грн.
Всього у закупівлях, проведених за звітний період через ЕСЗ, брали участь 6 098 учасників:
- 5 426 учасників процедур закупівель (за I півріччя 2018 року – 4 928);
- 672 учасника допорогових закупівель (за I півріччя 2018 року – 922).
Рівень конкурентності (середня кількість пропозицій на одну закупівлю) Компанії у
I півріччі 2019 року становив 2,5 (у I півріччі 2018 року  2,3), середній по Україні  2,7 (за
інформацією, отриманою з публічного модулю аналітики https://bi.prozorro.org).

Протягом звітного періоду було завершено з визначенням переможця 2 040 закупівель через
ЕСЗ з очікуваною вартістю 9 402,2 млн грн:
- 1 713 процедур закупівель (за I півріччя 2018 року – 1548). З них, 1 562 процедури відкритих
торгів та 151 – переговорна процедура; очікувана вартість склала 9 216,7 млн грн;
- 327 допорогових закупівель (за I півріччя 2018 року –424) на суму 185,5 млн грн.

За результатами проведених закупівель у I півріччі 2019 року було укладено 2 009
договорів:
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- 1 531 – за результатами конкурентної процедури відкриті торги,
- 151 – за результатами переговорної процедури;
- 327 – за результатами допорогових закупівель через ЕСЗ.
Загальна сума коштів за укладеними договорами на закупівлю товарів, робіт і послуг через
ЕСЗ у звітному періоді становила 8 752,37 млн грн. З них, за конкурентними процедурами
закупівель (відкриті торги) 6 626,7 млн грн (за I півріччя 2018 року  3 190,8 млн. грн), за
переговорними процедурами – 1 933,4 млн грн (за I півріччя 2018 року  1 296,8 млн грн) та на
суму 192,2 млн грн укладені договори за результатами проведення електронних допорогових
закупівель.

За результатами проведених через електронну систему ProZorro закупівель у І півріччі 2019
року в цілому по Компанії вдалося зекономити 786,26 млн грн, з них за результатами проведених
відкритих торгів – 739,41 млн грн (або 94 %). А з часу впровадження електронної системи
закупівель в Компанії зекономлено понад 2 208,9 млн грн.
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