FPA-SERVICEAVTAL
KESKUSTAKSI OY
OCH
”TRANSPORTFÖRETAGET”

AVTAL
Parter

1)
Aktiebolaget
”Keskustaksi”)

Keskustaksi

Oy

(0182357-8)

(nedan

2) Bolag eller personbolag som bedriver taxitrafik:
Namn:
FO-nummer:
Adress:
Nedan ”Taxiföretag”
Nedan Keskustaksi och Taxiföretaget tillsammans ”Parter”
Bakgrund:

FPA har valt Keskustaksi Oy som serviceproducent av taxiresor som
ska ersättas kunden ur sjukförsäkringen med stöd av sjukförsäkringslagen eller annan lag.
Keskustaksi Oy och FPA har upprättat det avtal som finns som bilaga 1
till det här avtalet (nedan ”FPA-avtalet”). FPA-avtalet är regionalt
och det definieras närmare i punkt
4.2 i FPA-avtalet. FPA-avtalet har undertecknats den 1 oktober 2021.
Keskustaksi Oy skaffar taxitjänster enligt FPA-avtalet av flera bolag
som bedriver taxitrafik. Keskustaksi har utan hinder av detta avtal
även rätt att själv producera taxitjänster enligt FPA-avtalet.
Keskustaksis syfte är att skaffa taxitjänster enligt FPA-avtalet från
Taxiföretaget, men Keskustaksi förbinder sig inte genom detta avtal
att skaffa taxitjänster från Taxiföretaget. Det här serviceavtalet
(nedan ”Serviceavtal”) förpliktar inte Keskustaksi att skaffa en viss
mängd taxitjänster av Taxiföretaget.
Taxiföretaget är en sådan underleverantör som avses i punkt 5 i
FPA-avtalet.

Syfte:

Parternas syfte är att genom Serviceavtalet avtala om köp av
transporttjänster enligt FPA-avtalet av Taxiföretaget.

Keskustaksi är genom FPA-avtalet bunden att producera en viss
mängd transporttjänster av hög kvalitet under en viss tid på de
villkor som närmare framgår av bilaga 1 till FPA-avtalet.
Keskustaksi har ingått motsvarande avtal som detta Serviceavtal
med andra taxiföretag för att fullfölja avtalsskyldigheterna i FPAavtalet.
Genom detta Serviceavtal förbinder sig Taxiföretaget att genomföra
en taxibeställning som Keskustaksi förmedlar i enlighet med FPAavtalet samt att till fullo ansvara för att ersätta Keskustaksi eventuell
skada som Taxiföretagets service orsakar Keskustaksi Oy.
I Serviceavtalet avtalas om parternas rättigheter och skyldigheter.
Keskustaksi och dess skyldigheter
Keskustaksi förmedlar beställningar enligt FPA-avtalet till Taxiföretaget eller till sina andra sina avtalsparter eller producerar transporttjänsten själv.
Keskustaksi Oy förbinder sig inte genom detta avtal att förmedla ett
minimiantal beställningar till Taxiföretaget. Keskustaksi Oy har även
rätt att efter eget gottfinnande förmedla eller att låta bli att förmedla
beställningar till Taxiföretaget.
Taxiföretaget och dess skyldigheter
Genom detta Serviceavtal förbinder sig Taxiföretaget att genomföra
en taxibeställning som Keskustaksi förmedlar i enlighet med de
villkor som finns som bilaga 1 till FPA-avtalet. Taxiföretaget förbinder sig att följa de kvalitetskrav som ställs på produktionen av
taxitjänster i enlighet med FPA-avtalet (särskilt punkterna 4.1, 4.2,
4.3, 4.4 och 6).
Om Taxiföretaget genomför en taxibeställning som Keskustaksi
förmedlat i strid med villkoren i FPA-avtalet, är Taxiföretaget skyldigt
att till Keskustaksi till fullo ersätta skyldigheten att betala avtalsvite
som uppstår för Keskustaksi för att ha brutit mot FPA-avtalet (punkt
15 i FPA-avtalet). På motsvarande sätt är Taxiföretaget skyldigt att till
Keskustaksi till fullo ersätta det avtalsvite, som Keskustaksi orsakas
av att Taxiföretaget lät bli att genomföra den förmedlade
transporttjänsten.

Taxiföretaget ansvarar för en skada som det orsakar en tredje part
under utförandet av en transporttjänst.
Taxiföretaget är skyldigt att till Keskustaksi ersätta skadestånd
enligt FPA-avtalet till den del skadeståndet orsakats av Taxiföretagets förfarande (punkt 16 i FPA-avtalet).
Taxiföretaget ansvarar för alla skadestånd och andra krav som
tredjeparter riktar till Keskustaksi och som grundar sig på att
Taxiföretaget felaktigt genomfört eller låtit bli att genomföra
förmedlade taxibeställningar.
Taxiföretaget förbinder sig att motta och genomföra en taxibeställning enligt FPA-avtalet då det finns en ledig bil.
Taxiföretaget förbinder sig att betala Keskustaksi ett arvode enligt
prislistan för förmedlingen av transporter enligt FPA-avtalet.
Arvoden som Keskustaksi debiterar:
De arvoden som Keskustaksi debiterar vid tidpunkten för undertecknandet av serviceavtalet finns i bilaga 2.
Keskustaksis styrelse har rätt att ändra arvodena enligt detta avtal.
Betalningsvillkoret för de arvoden som Keskustaksi debiterar är 14
dagar netto. För ett försenat belopp uppbärs dröjsmålsränta enligt 4
§ 1 mom. i räntelagen.
Ändringsanmälningar:

Taxiföretaget ska utan dröjsmål meddela Keskustaksi om ändringar i
företagets adress- och kontaktuppgifter samt nödvändiga uppgifter
om sin bil och för tillämpande av detta avtal.

Taxiföretagets ekonomiska krav:
Taxiföretaget ska betala skatter och andra lagstadgade förpliktelser i
tid samt höra till förskottsuppbördsregistret och mervärdesskatteregistret. Om Taxiföretaget har anställda, ska Taxiföretaget vara
registrerat i arbetsgivarregistret.

Iakttagande av villkoren i FPA-avtalet och lagstiftningen:
Taxiföretaget förbinder sig i all verksamhet enligt detta avtal att
följa villkoren i FPA-avtalet och den lagstiftning som förpliktar
Taxiföretaget.
Avtalets giltighet
Det här avtalet gäller tillsvidare med en uppsägningstid på tre
månader.
Keskustaksi har rätt att upphäva avtalet att upphöra med omedelbar
verkan, såvida Taxiföretaget i väsentlig grad bryter mot avtalet och
inte uppfyller de ekonomiska kraven i avtalet eller såvida Taxiföretaget efter att fått en skriftlig varning fortsätter ett förfarande som
strider mot avtalet.
Keskustaksi har rätt att avhålla sig från att förmedla taxibeställningar eller att skaffa transporttjänster av Taxiföretaget, om
Taxiföretaget brutit mot skyldigheterna i detta avtal eller om
Taxiföretagets skuld som grundar sig på detta avtal till Keskustaxi
har förfallit till betalning eller om Taxiföretaget har försummat att
betala skatter eller andra lagstadgade förpliktelser.
Den ena parten har rätt att upplösa detta avtal, såvida den andra
parten väsentligt bryter mot avtalet och inte efter att ha fått en
anmärkning korrigerar sitt förfarande inom en vecka, eller om
parten upprepat låter bli att uppfylla sina skyldigheter enligt detta
avtal.
Serviceavtalets natur:

Tillämplig lag och
lösning av tvister:

Som förtydligande konstateras att det på basis av detta Serviceavtal
inte uppstår någon skyldighet för Taxiföretaget att förmedla ett på
förhand specificerat minimiantal taxibeställningar eller att beställa
ett minimiantal transporttjänster av Taxiföretaget. Keskustaksi kan
förmedla taxibeställningar och beställa taxitjänster på det sätt som
det anser ändamålsenligt.

Parterna strävar efter att lösa alla tvister och anspråk med anledning
av detta Avtal genom inbördes förhandlingar. Om förhandlingarna
inte leder till avgörande, avgörs tvister och anspråk i anslutning till

avtalet i första instans vid Södra Österbottens tingsrätt.

Underskrifter:
Detta avtal har undertecknats elektroniskt.
KESKUSTAKSI OY

Bilagor:

TAXIFÖRETAGET

1) Kelan ja Keskustaksi Oy:n välinen sopimus
2) hinnasto

