брали участь у закупівлях
Компанії вперше

Проведено 25 закупівель
на суму 17,5 млн грн
для боротьби з COVID-19

Укладено договорів на

11 736,1

млн грн

Кількість проведених
закупівель товарів

Відсоток закупівель, за результатами яких продукція
придбавалась у безпосереднього виробника

188

319

779

330

667

Очікувана вартість, млн грн

3 150 учасників
З них 1 298 учасників

ЗА
2021 РІК

Кількість проведених процедур відкритих торгів
та сума їхньої очікуваної вартості
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Рівень успішності
проведених закупівель
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46%
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Загальна сума та кількість
укладених договорів

50% Інші ВП

Спрощені закупівлі

975
611
2 490

313,4 млн грн

4 076

Переговорна
процедура

договорів

11 736,1

3 327,3 млн грн

млн грн

Відкриті торги

51% ВП ЮУАЕС
67% ВП ХАЕС

Кількість проведених процедур

Через ЕСЗ проведено
РЕЗУЛЬТАТИ
ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ 6 955 закупівель
ДІЯЛЬНОСТІ
На загальну суму
ДП «НАЕК
18 227,2 млн грн
«ЕНЕРГОАТОМ» У закупівлях взяли участь

8 095,4 млн грн

Економія за результатами
проведених закупівель
становить

801,5 млн грн

ЕСЗ – електронна система закупівель Prozorro.

Закупівлі для боротьби з COVID-19 – закупівлі, що здійснювалися відповідно до частини 31 розділу Х «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, постанови КМУ від 20.03.2020
№ 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» та постанови КМУ від 22.09.2021 № 1012
«Деякі питання закупівлі лікарських засобів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

ТК ДП «НАЕК «Енергоатом» – тендерний комітет ДП «НАЕК «Енергоатом».
УО ДП «НАЕК «Енергоатом» – уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення спрощених
закупівель товарів, робіт і послуг, підрозділами-ініціаторами яких є структурні підрозділи Дирекції Компанії та
ВП «Централізовані закупівлі».
Рівень успішності – відсоток закупівель, проведених через ЕСЗ, які завершились визначенням переможця та
укладенням договору про закупівлю у звітному періоді, від загальної кількості закупівель, проведених через ЕСЗ у
звітному періоді.
Економія – різниця загальної очікуваної вартості закупівель (з урахуванням лотів), завершених із визначенням
переможця та укладенням договору про закупівлю у звітному періоді, та загальної суми укладених договорів.
Дирекція із супроводження закупівель
виконавчої дирекції з правового забезпечення ДП «НАЕК «Енергоатом»

