
Obstarávanie chemikálií a spotrebného tovaru na výskum 

(Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) 

(administratívny manuál) 

Nákup chemikálií aj spotrebného tovaru pre výskum podlieha vo všeobecnosti 
pravidlám verejného obstarávania: 

https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-centralneho-obstaravania-
zakaziek-ocoz/dynamicke-nakupne-systemy/  

V tejto súvislosti je však možné vo veľkom počte prípadov uplatniť výnimky, ktorých 
zdôvodnenie je kľúčové. 

 

• Obstarávanie „bežných“ chemikálií a spotrebného tovaru pre výskum 

Prostredníctvom dynamického nákupného systému (DNS) je nutné nakupovať bežné 
chemikálie a bežný spotrebný tovar pre výskum.  

Chemikálie: 
 
Acetón čistý 
Acetón p.a. 
Acetón pre syntézy 
Benzín lekárenský 
Dichlórmetán p.a. 
Chloroform p.a. 
Acetonitril p.a. 
Metanol p.a. 
Octan etylový p.a. 
Cyklohexán p.a. 
Petrol éter 40-60°C p.a. 
Petrol éter 50-70°C p.a. 
Tetrahydrofurán p.a. 
Dietyléter p.a. 
Terc-butylmetyléter 
Hexsol pre syntézy 
Toluén p.a. 
n- Heptán čistý 
n-Pentán p.a. 
n-Hexán p.a. 
Izopropanol čistý 
Etylalkohol nedenaturovaný bezvodý 
Dioxán p.a. 
Pyridín p.a. 
Benzén p.a. 

https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-centralneho-obstaravania-zakaziek-ocoz/dynamicke-nakupne-systemy/
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Lieh denaturovaný 
Kyselina sírová p.a 
Kyselina chlorovodíková p.a. 
Kyselina dusičná p.a. 
Kyselina octová p.a. 
Kyselina octová ľadová p.a. 
Kyselina fosforečná p.a. 
kyselina fosforná p.a. 
Peroxid vodíka p.a 30% 
Amoniak p.a. 26% vodný roztok 
Chlorid sodný  p.a. 
Chlorid draselný p.a 
Chlorid amónny p.a. 
Chlorid vápenatý bezvodý p.a - granulovaný 
Síran sodný bezvodý p.a. 
Síran horečnatý bezvodý p.a. 
Síran meďnatý pentahydrát p.a. 
Siričitan sodný  bezvodý p.a. 
Hydroxid sodný pelety p.a 
Hydroxid sodný p.a perličky 
Hydroxid draselný p.a. 
Hydrogénuhličitan sodný p.a. 
Uhličitan sodný bezvodý p.a. 
Uhličitan draselný bezvodý p.a. 
Tiosíran sodný pentahydrát p.a. 
Morský piesok prečistený 
 
Spotrebný tovar pre výskum: 
 
Laboratórny sklenený tovar 
Filtračný papier 
Laboratórne pipety a príslušenstvo k nim 
Gumený a plastový spotrebný tovar pre výskum 
Diagnostický spotrebný materiál 
Dávkovacie súpravy 
Vata 
Gáza 

Uvedený tovar je potrebné (aj z dôvodu zníženia administratívnej záťaže) nakupovať 
elektronicky cez DNS prostredníctvom fakultného koordinátora, PaedDr. Róberta 
Važana, PhD. (robert.vazan@uniba.sk). Na základe jeho výzvy, obyčajne štyrikrát 
ročne, vyplnia katedry podľa záujmu priloženú tabuľku záujmu o „bežné“ chemikálie 
a spotrebný tovar pre výskum v rámci DNS (príloha 1). V iných termínoch nákup nie 
je možný. (Doba vysúťaženia požadovaných bežných chemikálií a spotrebného 
materiálu cez DNS od odoslania požiadavky na RUK je cca 1 mesiac). 

Pri množstve treba uviesť aj základnú jednotku (kg, gram, liter ....) V poznámke 
môžete uviesť napr. veľkosť balenia – 1 balenie/ 100 ks alebo balenie 4 x 1 liter alebo 
balenie: 5 litrová bandaska ..... 
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• Obstarávanie „špecifických“ chemikálií a spotrebného tovaru pre výskum 

Takto zadefinovaný tovar možno zaobstarať v osobitných (ale v prírodných vedách 
bežných) prípadoch, napr. v rámci pokračujúceho experimentu, pri  vysokej špecificite 
látky, či v časovej tiesni)  “na priamo” od konkrétneho dodávateľa, resp. výrobcu. 
Kontrolný list bude vystavený priamo na konkrétnu spoločnosť s tým, že prílohou 
kontrolného listu bude vždy cenová ponuka na obstaranie príslušného druhu 
tovaru.  V každom kontrolnom liste je v takomto prípade potrebné v kolónke Popis 
požadovaného tovaru aj príslušné zdôvodnenie, napr.:   

Pre chemikálie: 

Nakoľko si projekt vyžaduje uniformizovanú špecifickú čistotu látky (dodávateľsky 
garantovanú a nekompatibilnú s paralelnými produktami), korešpondujúcu s príslušnou 
štandardizovanou metódou a prístrojovou infraštruktúrou (aj z hľadiska jej záruky pre prípad 
opravy) a v rámci správnej interpretácie experimentov pokračujúceho výskumu, produkt musí 
byť dodaný od konkrétneho výrobcu . 

alebo dať:  konkrétnym dodávateľom (spoločnosťou) a od konkrétneho výrobcu resp. s 
konkrétnym katalógový číslom výrobcu. 

Pre spotrebný tovar pre výskum: 

Nakoľko si projekt vyžaduje špecifickú kvalitu produktu (dodávateľsky garantovanú 
a nekompatibilnú s paralelnými produktami), korešpondujúcu s príslušnou štandardizovanou 
metódou a prístrojovou infraštruktúrou (aj z hľadiska jej záruky pre prípad opravy) a v rámci 
správnej interpretácie experimentov pokračujúceho výskumu, produkt musí byť dodaný 
konkrétnym dodávateľom (spoločnosťou). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  

Požiadavka na nákup „bežných“ chemikálií a spotrebného tovaru pre výskum v rámci DNS  

Pracovisko:  
Adresa pracoviska: Ilkovičova 6, Bratislava 84215 
Kontaktná osoba: 
(meno, telefón, mail) 
 

chemikália množstvo poznámka 

Acetón čistý   

Acetón p.a.   

Acetón pre syntézy   

Benzín lekárenský   

Dichlórmetán p.a.   

Chloroform p.a.   

Acetonitril p.a.   

Metanol p.a.   

Octan etylový p.a.   

Cyklohexán p.a.   

Petrol éter 40-60°C p.a.   

Petrol éter 50-70°C p.a.   

Tetrahydrofurán p.a.   

Dietyléter p.a.   

Terc-butylmetyléter   

Hexsol pre syntézy   

Toluén p.a.   

n- Heptán čistý   

n-Pentán p.a.   

n-Hexán p.a.   

Izopropanol čistý   

Etylalkohol nedenaturovaný bezvodý   

Dioxán p.a.   

Pyridín p.a.   

Benzén p.a.   

Lieh denaturovaný   

Kyselina sírová p.a   

Kyselina chlorovodíková p.a.   

Kyselina dusičná p.a.   

Kyselina octová p.a.   

Kyselina octová ľadová p.a.   

Kyselina fosforečná p.a.   

kyselina fosforná p.a.   

Peroxid vodíka p.a 30%   

Amoniak p.a. 26% vodný roztok   

Chlorid sodný  p.a.   

Chlorid draselný p.a   

Chlorid amónny p.a.   



Chlorid vápenatý bezvodý p.a - granulovaný   

Síran sodný bezvodý p.a.   

Síran horečnatý bezvodý p.a.   

Síran meďnatý pentahydrát p.a.   

Siričitan sodný  bezvodý p.a.   

Hydroxid sodný pelety p.a   

Hydroxid sodný p.a perličky   

Hydroxid draselný p.a.   

Hydrogénuhličitan sodný p.a.   

Uhličitan sodný bezvodý p.a.   

Uhličitan draselný bezvodý p.a.   

Tiosíran sodný pentahydrát p.a.   

Morský piesok prečistený   

 

Žiadaný materiál (vrátane konkrétnej špecifikácie) 

Spotrebný materiál množstvo poznámka 

Laboratórny sklenený tovar   

Filtračný papier   

Laboratórne pipety a príslušenstvo k nim   

Gumený a plastový spotrebný tovar pre výskum   

Diagnostický spotrebný materiál   

Dávkovacie súpravy   

Vata   

Gáza   

 
 

Dátum: 

 

 

 

 

 

 

 

 


