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Artikel

23. De Portugese 
aanbestedingswet
MR. DRS. T.H. CHEN 

 

Op 29 januari 2008 werd in Portugal de Decreto-Lei n.º 
18/2008 afgekondigd. In dit decreet van het Ministerie van 
Openbare Werken, Transport en Communicatie wordt de 
Código dos Contratos Públicos goedgekeurd en gepubli-
ceerd. Daarnaast bevat het decreet een groot aantal wijzi-
gingen van andere wetten en decreten die samenhangen met 
de invoering van een allesomvattende aanbestedingswet. 
Bij het schrijven van dit artikel is gekeken naar de teksten 
van de wet zoals die op de website van het Portugese Procu-
radoria-Geral Distrital de Lisboa zijn gepubliceerd.1 Op die 
website zijn 16 versies van de wet gepubliceerd. Daarvan 
zijn vooral van belang versie 1 van 29 januari 2008, versie 
11 van 31 augustus 2017 (implementatie van de richtlijnen 
uit 2014) en de laatste, 16e versie van 19 maart 2020. 

Uit art. 1 lid 2 van het decreet blijkt dat in de Código de 
volgende richtlijnen worden geïmplementeerd: 2004/17/
CE, 2004/18/CE, 2005/51/CE en 2005/75/CE (de laatste 
twee richtlijnen betreffen een wijziging van bijlagen van de 
aanbestedingsrichtlijnen respectievelijk een rectificatie van 
Richtlijn 2004/18/CE). De inwerkingtreding heeft plaats-
gevonden zes maanden na de afkondiging. De Código is 
omvangrijk: hij bevatte oorspronkelijk 473 artikelen en 
6 bijlagen en thans 545 artikelen en 14 bijlagen. Daarvan 
worden hier natuurlijk maar enkele fragmenten besproken. 

De basisprijs

Het eerste wat opvalt is art. 47 dat een regeling omtrent 
een basisprijs bevat die wij in Nederland niet kennen. Het 
eerste lid van dat artikel luidde als volgt:
1 — Quando o contrato a celebrar implique o pagamento 
de um preço, o preço base é o preço máximo que a entidade 

1 http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?ficha=1&arti-
go_id=&nid=2063&pagina=1&tabela=leis&nversao=&so_miolo= 

adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as 
prestações que constituem o seu objecto, correspondendo 
ao mais baixo dos seguintes valores:
a) O valor fixado no caderno de encargos como parâmetro 
base do preço contratual;
b) O valor máximo do contrato a celebrar permitido pela 
escolha do procedimento, quando este for adoptado nos 
termos do disposto nos artigos 19.º, 20.º ou 21.º;
c) O valor máximo até ao qual o órgão competente, por 
lei ou por delegação, pode autorizar a despesa inerente ao 
contrato a celebrar.

Vrij vertaald staat hier het volgende:2

1 — Wanneer het contract dat gegund wordt de betaling 
van een prijs omvat, dan is de basisprijs de maximale prijs 
die de aanbestedende dienst bereid is te betalen voor de 
uitvoering van alle prestaties die onderdeel van het contract 
uitmaken, overeenkomstig de laagste van de volgende 
waarden:
a) De vaste waarde die in het bestek is vastgelegd als basis 
parameter van de contractprijs;
b) De maximale waarde van het te gunnen contract via de 
keuze van de procedure, wanneer deze gekozen is volgens 
de voorwaarden die opgenomen zijn in de artikelen 19, 20 
of 21;
c) De maximale waarde tot waar het bevoegd orgaan, 
bij wet of bij delegatie, de uitgave kan goedkeuren welke 
inherent is aan het contract dat gegund wordt. 

In art.  19, 20 en 21 waarnaar verwezen wordt, worden 
Europese en nationale drempelwaarden voor werken, 
diensten respectievelijk leveringen genoemd met bijbe-
horende procedures. Het geciteerde artikel komt erop 
neer dat de aanbestedende dienst in het bestek een vaste 

2 De vertaling is met Google translate en een woordenboek gemaakt.

De Portugese aanbestedingswet kent zeer gedetailleerde regels voor het beoordelingsmodel voor de 
gunningscriteria dat de aanbestedende dienst moet hanteren bij gunning van een opdracht op basis 
van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit model dient gebaseerd te zijn op de puntenmethode met 
wegingsfactoren en moet in het beschrijvend document beschreven worden. Ook heeft de Portugese 
wetgever in 2008 relatieve beoordeling verboden. In dit verband is het interessant dat in het recente Advies 
504 van de Commissie van Aanbestedingsexperts gewezen wordt op ernstige problemen die zich kunnen 
voordoen bij het hanteren van relatieve beoordeling bij de gunningsprocedure. \ 
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