
 
BIOHEM, spol. s r.o. 
so sídlom Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, IČO: 31 442 617 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 1259/R 
(ďalej len ako „Spoločnosť“) 

 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 
Nemocničná 1944/10 
026 01 Dolný Kubín 
       V Trenčíne , dňa 20.04.2021 
 
VEC  :  Výpoveď z Rámcovej dohody č. 2/2020/L 
 

Vážený obchodný partner, 
 
dňa 19.08.2020 na základe výsledkov verejného obstarávania naša Spoločnosť v právnom 
postavení dodávateľa uzatvorila s Vašou nemocnicou v právnom postavení odberateľa  
Rámcovú dohodu č. 2/2020/L (ďalej len ako „Dohoda“). Následne dňa 19.08.2020 na podklade 
Dohody bola medzi našou Spoločnosťou v právnom postavení Požičiavateľa a Vašou 
nemocnicou v právnom postavení Vypožičiavateľa uzatvorená Zmluva o výpožičke č. 1/2020 
(ďalej len „Zmluva“). 
 

Ako sme Vás už informovali, v súlade so stratégiou centrály spoločnosti bioMérieux CZ s.r.o. so 
sídlom Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4 - Nusle, IČO: 273 91 981, zapísanou v Obchodnom 
registri Mestského súdu Praha, oddiel: C, vložka č.: 110836 (ďalej len „bioMérieux“) došlo dňa 
27.01.2021 k uzatvoreniu dohody o zmene v distribúcii produktov spoločnosti bioMérieux v SR. 
Spoločnosť bioMérieux vstúpila do dodávateľských vzťahov (pri ktorých to bolo možné), 
v ktorých vystupovala naša Spoločnosť ako dodávateľ, a to plne rešpektujúc dohodnuté 
podmienky spolupráce.  
 
Vzhľadom k tomu, že vo vzťahu založenom Dohodou a Zmluvou nebolo možné zo zákonných 
dôvodov vykonať zmenu dodávateľa a vzhľadom k tomu, že v budúcnosti Spoločnosť nemôže 
Vašej nemocnici zaručiť bezproblémové dodanie tovaru od výrobcu bioMérieux na základe 
Dohody a Zmluvy z dôvodu, že spoločnosť bioMérieux nebude naďalej dodávať tovar 
Spoločnosti BIOHEM, si Vám týmto v záujme predchádzania vzniku situácií ohrozenia 
poskytovania zdravotnej starostlivosti nedodaním tovaru podľa Zmluvy a Dohody zo strany 
našej Spoločnosti, dovoľujeme oznámiť nasledovné: 
 
V súlade s článkom XII. odsek XII.1 bodom XII.1.2 Rámcovej dohody Vám týmto vypovedáme 
Dohodu. Dohoda zaniká uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je 2 mesiace a začína plynúť prvým 
dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Zároveň si Vás dovoľujeme v súvislosti 
s výpoveďou Dohody upozorniť na skutočnosť, že podľa článku II. odsek II. 1 Zmluvy, Zmluva 
zaniká zánikom Dohody.  
 
Chceme Vás ubezpečiť, že spoločnosť BIOHEM ako Váš dlhoročný partner bude naďalej, 
s výnimkou produktov bioMérieux, realizovať dodávky tovarov a služieb k Vašej spokojnosti.  
 
S pozdravom 
 
 
_______________________ 
BIOHEM, spol. s r.o. 
Ing. Peter Havier, konateľ „v.r.“ 
 
 

 

 

 


