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GWERTHU I

Canllawiau i gyflenwyr a chontractwyr



Nod y Canllaw yma yw helpu darpar gyflenwyr a chontractwyr i ddeall sut 
mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn prynu nwyddau, 
gwasanaethau a gwaith ar hyn o bryd, a'u helpu i wella'u gobeithion o 
ddysgu am gyfleoedd a gwneud cais am waith. 
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Sut mae’r system Gaffael wedi ei threfnu?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn gwario bron i
£187 miliwn y flwyddyn ar gaffael amrywiaeth eang o nwyddau,
gwasanaethau a gwaith gan sefydliadau allanol yn y sector preifat a’r
trydydd sector.

Rhaid rheoli’r gwariant hwn mewn modd effeithiol ac effeithlon, a
chyfrifoldeb yr Uned Caffael Corfforaethol yw rheoli gweithgareddau
caffael y Cyngor. Mae’r Uned hefyd yn ganolfan arbenigol ar gyfer
cyngor ar gaffael ac arferion gorau o fewn y Cyngor.

Mae’r Cyngorr yn defnyddio dull Rheoli Categorïau sy’n golygu bod yr
Uned yn rheoli gweithgareddau prynu’r Cyngor drwy grwpio
cynhyrchion a gweithgareddau ar draws y Cyngor i gyd er mwyn
sicrhau’r gwelliannau a’r manteision mwyaf drwy gaffael ar draws holl
feysydd gwariant y Cyngor.

Mae yna 19 categori gwario ac mae'r categorïau yma wedi'u grwpio'n 
3 chategori trosfwaol. Mae categorïau gwario'r Cyngor wedi'u nodi yn 
y siart isod: 

Ffigur 1: Gwariant o ran Dosbath 2016/17

(Ffynhonnell – Atamis Prospend)
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Ble alla i gael rhagor o wybodaeth am
gyfleoedd contract?
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn defnyddio dwy ffordd i
gyhoeddi cyfleoedd contract:

Pa reolau, rheoliadau a

gweithdrefnau caffael sy’n

berthnasol i’r Cyngor?

Mae cyfraith yr Undeb Ewropeaidd, cyfraith y DU a Rheolau
Gweithdrefnau Contract mewnol y Cyngor yn rheoli’r modd
mae’r Cyngor yn prynu nwyddau, gwasanaethau a gwaith.

Dan y gyfraith, mae’n rhaid i Gyngor Rhondda Cynon Taf gydymffurfio â
Chyfarwyddebau Caffael yr UE, sy’n rheoli’r modd mae’r sector cyhoeddus yn
caffael ar gyfer cytundebau sy’n fwy na’r trothwyon isod.

Ffigur2: TrothwyonyrUE(gwerthoeddyneffeithiol o1Ionawr,2018)
Argyfertrothwyonpresennol yrUE,ewchi www.ojec.com/Thresholds.aspx

Diben Cyfarwyddebau’r UE yw annog cystadleuaeth glir ac agored a ddarperir
drwy broses dendro agored ledled yr Undeb Ewropeaidd. Mae pob proses
gaffael y sector cyhoeddus, gan gynnwys rhai islaw trothwyon yr UE, yn gorfod
cydymffurfio ag Egwyddorion Cytundeb yr UE sef triniaeth gyfartal, gwrth-
wahaniaethol, cyd- gydnabyddiaeth, cymesuredd a thryloywder.

Mae’r Cyngor yn annog cyflenwyr i gofrestru ar wefannau eTender Wales a
GwerthwchiGymru. Mae’r ddwy yn rhad ac am ddim, ac yn rhoi cyfle i gyflenwyr
dderbyn hysbysiadau tendr awtomatig drwy’r e-bost, gweld cyfleoedd ar fyrddau
bwletin, diweddaru a chynnal eu proffil, derbyn cyfarwyddiadau ar sut i gael gafael ar
ddogfennau tendr ac ymateb iddynt a gweld manylion am gontractau wedi’u dyfarnu.

Cliciwch ar yr eiconau isod i fynd i wefannau GwerthwchiGymru ac eTender
Wales .

D.S. Cofiwch gofrestru ar gyfer y categorïau sy’n berthnasol i’ch
nwyddau/gwasanaethau/gwaith chi yn unig. Bydd hyn yn sicrhau mai
dim ond hysbysiadau am gyfleoedd contract sy’n berthnasol i’r nwyddau,
gwasanaethau, gwaith y byddwch yn eu derbyn.

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael gan sawl
sefydliad gan gynnwys Rhondda Cynon Taf’;

am fwy o wybodaeth ewch i’r adran ‘Cymorth
Pellach’ ar dudalen 11

Gwerthwch i Gymru yw’r wefan Gaffael
Genedlaethol; mae’n cynnwys yr holl gyfleoedd
contract o dan ac uwchlaw’r trothwy Ewropeaidd,
sy’n cael eu hysbysu’n helaeth. Mae gan y wefan
gysylltiad uniongyrchol â chyfnodolyn swyddogol
yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) lle mae’n rhaid
cyhoeddi contractau uwchlaw’r trothwy
Ewropeaidd

Gair i gall – dylai cyflenwyr
gofrestrugydagwefannau

eTender Wales a
GwerthwchiGymruer mwyncael

mynediadamddim
i gyfleoedd

Mae angen i’r Cyngorbrynu
mewnmoddcyfreithlon sy’n

rheoli risgac yndarparugwerth
amarian

eTender Wales yw porth e-
dendro’r Cyngor. Mae
cyfleoedd contract yn cael
eu hysbysebu i
gyflenwyr/contractwyr
cofrestredig.

Nwyddau Gwasanaethau Gwaith

£181,302 £615,278 £4,551,413

€221,000 €750,000 €5,548,000
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GWAITH
Uwchlaw

Bydd y rhan fwyaf o dendrau’n rhai Cyfyngedig neu Agored.

• Cyfyngedig = 2 gam
yn cynnwys cam holiadur cyn cymhwyso a cham gwahoddiad i dendro. Dim ond 

rhai sy’n bodloni gofynion yr holiadur cyn cymhwyso fydd yn mynd ymlaen i’r 

cam gwahoddiad i dendro.

• Agored = 1 cam
yn cynnwys dogfen dendro sy’n cynnwys cwestiynau dewis a dethol (sy’n 

cyfateb i’r holiadur cyn cymhwyso) a chwestiynau dyfarnu (cyfateb i’r 

gwahoddiad i dendro).

Mae prosesau caffael yr UE yn gorfod dilyn yr 'minimum timescales' gofynnol a nodir 

yng Nghyfarwyddebau Caffael yr UE; mae’r rhain yn amrywio yn ôl y broses gaffael a 

ddewiswyd.

Nwyddau a 

Gwasanaethau Gwaith
Yn fwy na

throthwy’r

Undeb

Ewropeaidd*
O dan £25k £25k - £75k

£75k – Trothwy’r

Undeb

Ewropeaidd* £75k - £150k

£150k - Trothwy’r

Undeb

Ewropeaidd*

RFQ neu Dendro RFQ Tender

Proses
Cyflwyno cais am o 

leiaf 2 ddyfynbris

Gwahodd o leiaf 
3 Thendr 

Gwahodd o leiaf 4 
Tendr 

Gwahodd o leiaf 3  

Tendr

Gwahodd o leiaf 4  

Tendr

Cyfarwyddyd yr 

Undeb Ewropeaidd

yn gymwys

Hysbysebu
Ddim fel arfer yn

cael ei hysbysebu

Nwyddau a Gwasanaethau:

Lle bo’n ymarferol ac yn cynrychioli gwerth am arian, caiff contractiau dros £25k eu

hysbysebu ar eTenderwales ac/neu Sell2Wales

Gwaith:

Rhaid hysbysebu dros £75k ar eTenderWales ac/neu Sell2Wales

Os caiff contractau gwaith o dan £750k eu hystyried yn briodol / ymarferol, mae modd eu

hysbysebu ar eTenderWales ac/neu Sell2Wales

Rhaid cyhoeddi

hysbysebion yn yr 

‘Official Journal of 

the European 

Union (OJEU)’. Mae 

gan Sell2Wales 

gyswllt

uniongyrchol â 

nhw.

Ffig 3: Prosesau Caffael * gweler ffig 2 am Drothwyon yr UE

Mae’r Rheolau ynghylch Gweithdrefnau Contractau’r Cyngor yn darparu’r fframwaith ar gyfer
sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei wario ag uniondeb ac atebolrwydd amlwg, beth bynnag y
gwerth.

Cyn dod o hyd i gyflenwyr allanol, bydd y Cyngor yn nodi a oes modd cwrdd â’r angen drwy gontract
neu gytundeb fframwaith presennol (Gweler ‘Beth yw cytundebau fframwaith a pham rydym yn eu
defnyddio?’ ar dudalen 9). Os nad oes modd cwrdd â’r angen drwy gontract neu gytundeb
fframwaith, bydd Cais am Ddyfynbris (RFQ) neu broses tendro yn cael ei chyflawni yn ddibynnol ar
werth y contract, fel y nodwyd yn y tabl isod:
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Sut rydym ni’n dethol a phenodi cyflenwyr?
Er y bydd yr union brosesau a ddilynwn i ddethol a phenodi
cyflenwyr yn dibynnu ar werth y nwyddau, gwasanaethau neu
waith a gafaelir, bydd yn cynnwys y camau canlynol yn y bôn.
Rydym yn eu hesbonio’n fanylach isod.

Hysbysu’r cyflenwyr am y broses Cais

am Ddyfynbris neu Gyfleoedd Tendro

Gall y Cyngor ddefnyddio un o dair ffordd i hysbysu cyflenwyr am y broses Cais
am Ddyfynbris neu Gyfleoedd Tendro.

Bydd prynwyr naill ai’n:

• Cysylltu â’r cyfeirlyfr cyflenwyr ar eTenderWales a dewis y cyflenwyr priodol i’w
gwahodd i gyflwyno dyfynbris neu dendr yn unol â’r nifer gofynnol (gweler yn
ffigwr 3)

• E-bostio hysbysiad am gontract at yr holl gyflenwyr sydd wedi cofrestru o dan y
categori nwyddau, gwasanaethau neu waith perthnasol, sy’n disgwyl derbyn
hysbysiad am gontract, neu;

• Rhoi hysbyseb ar wefan eTenderWales a/neu GwerthwchiGymru fel y gall unrhyw
gyflenwr ei weld.

Bydd yr hysbyseb yn rhoi cyfarwyddiadau i gyflenwyr ar sut i gael gafael ar ddogfennau
tendr a chyflwyno ymateb. Bydd contractau sy’n cael eu hysbysebu ar wefan
GwerthwchiGymru sydd uwchlaw trothwyon yr UE yn cael eu cyhoeddi’n awtomatig
yng nghyfnodolyn OJEU.

Pan gaiff contract ei hysbysebu, boed ar wefannau eTenderWales neu
GwerthwchiGymru, bydd darpar ymgeiswyr yn cael eu cyfeirio at eTenderWales er
mwyn datgan diddordeb. Nid yw cofrestru ar eTenderWales yn unig yn dangos eich bod
yn datgan diddordeb. Os bydd cyflenwyr yn gweld cyfle o ddiddordeb iddynt, rhaid
dewis y cyfle hwnnw a chlicio ar ‘Express Interest’ i fynegi diddordeb. Yna, bydd
gwybodaeth ynghylch y tendr, gan gynnwys unrhyw gwestiynau technegol neu am
atodlenni prisio yn cael eu cyflwyno i ymgeiswyr. Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno eu
hymatebion drwy eTender Wales. .

Ni fydd dogfennau tendr ar gyfer contractau wedi’u hysbysebu yn cael eu hanfon at
gyflenwyr drwy e-bost; rhaid i gyflenwyr lawrlwytho’r dogfennau o eTenderWales.

Hysbysu’r cyflenwyramy
brosesCaisamDdyfynbrisneu

GyfleoeddTendro

Dethol cyflenwyr addasa
chymwys

CyflwynoDyfynbrisneu
YmatebTendr a Gwerthuso

Dyfarnucontract
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2. Dethol cyflenwyr addas a chymwys

Lle bo cyfleoedd yn cael eu hysbysebu, rhaid i’r Cyngor sicrhau bod y cyflenwyr
yn addas a’u bod yn gymwys i gyflwyno’r gofynion penodol yn erbyn contract
penodol.

Er mwyn asesu pa mor addas yw’r cyflenwr, bydd y Cyngor naill ai’n:

• Cyflwyno Holiadur Cyn Cymhwyso (ar gyfer gweithdrefn gyfyngedig).

• Yn defnyddio cwestiynau dethol fel rhan o’r broses
dendro (ar gyfer gweithdrefn agored).

Er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn gwneud hyn mewn modd sy’n gyson a chyfatebol i
werth, risg a chymhlethdod y contract, mae’r Cyngor wedi mabwysiadu Cronfa
Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr (SQuID) Llywodraeth Cymru. Mae’n
cynnwys cyfres safonol o gwestiynau a chanllawiau ar gyfer eu cymhwyso a’u
defnyddio yn y meysydd canlynol:

• Pa mor dderbyniol yw’r cyflenwr: sail ddisgresiynol dros eithrio’r cynigydd ar

sail troseddau fel cynllwyn, llygredd, twyll, llwgrwobrwyo, methdaliad ac

ansolfedd.

• Sefyllfa economaidd / ariannol: mewn rhai achosion, efallai y bydd angen i
ddarpar gyflenwyr ddarparu gwybodaeth ariannol am y ddwy flynedd ddiwethaf.
Bydd hyn yn dibynnu ar y math o wasanaethau sy’n cael eu tendro.

• Yswiriant: efallai y gofynnir i ddarpar gyflenwyr ddarparu tystiolaeth o’r

lefelau gofynnol o Atebolrwydd Cyflogwr a Chyhoeddus ac Indemniad

Proffesiynol.

• Cymwyseddau a Chymwysterau Technegol: darparu tystiolaeth o

gymwyseddau neu gymwysterau penodol i’r contract e.e. Gas Safe.

• Gallu a galluogrwydd: manylion am brofiad blaenorol a

chontractau blaenorol a gyflawnwyd.

• Rheoli: gwybodaeth am dechnegau sicrwydd ansawdd ac adolygu perfformiad.

• Cyfle cyfartal: cadarnhau ymrwymiad cyflenwr i gyfle cyfartal.

• Cynaliadwyedd: cadarnhau ymrwymiad y cyflenwr i gynaliadwyedd

economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

• Iechyd a diogelwch: bydd hyd a lled yr asesiad yn briodol i natur y contract, yn
dibynnu ar y nwyddau, y gwasanaethau neu’r gwaith a ddarperir. Os yw’r
Cyngor yn nodi bod rhaid gwneud asesiad iechyd a diogelwch, rhaid i
gontractwyr gael eu hachredu gan aelod o’r Safety Schemes in Procurement
(SSIP) (neu gyfwerth) cyn dyfarnu unrhyw gontract.

3. Cyflwyno Dyfynbris neu
Werthuso Tendr

Bydd y cyflenwyr a ddewisir naill ai’n cael Cais am Ddyfynbris
neu Wahoddiad i Dendro.

Cais am Ddyfynbris - mae hon yn broses llawer symlach na thendr. Ar hyn o bryd,
gofynnir am ddyfynbrisiau fel arfer drwy system eTender Wales neu drwy e-bost, a
gall cyflenwyr dderbyn pob un neu rai o’r canlynol:

• Cyfarwyddiadau ar gyflwyno dyfynbris.

• Manyleb y Gofynion (sy’n sail i ddyfynbris cyflenwyr).

• Datganiadau Dull (cwestiynau sy’n gofyn sut y byddwch yn cyflawni’r gofynion).

• Meini prawf gwerthuso a dull sgorio (os oes elfen o ansawdd, rhaid asesu
hynny hefyd).

Tendr - mae hon yn broses tipyn mwy ffurfiol a chynhwysfawr. Bydd cyflenwyr sy’n
mynegi diddordeb yn derbyn pecyn tendr sy’n cynnwys amrywiaeth o ddogfennau
tendr. Bydd y dogfennau hyn yn cael eu cyflwyno naill ai drwy e-bost (os na chafodd
y tendr ei hysbysebu’n agored) neu’n cael eu lawrlwytho o eTender Wales (os
cafodd y tendr ei hysbysebu’n agored). Mae’r pecyn tendr fel arfer yn cynnwys y
canlynol:

• Cyfarwyddiadau i Dendrwyr / Cynigyddion.

• Manyleb y Gofynion.

• Datganiadau Dull (cwestiynau sy’n gofyn sut y byddwch yn cyflawni’r gofynion).

• Meini prawf gwerthuso a’r dull sgorio.

• Amserlen brisio.

• Amodau a thelerau’r contract.

• Ffurflen dendro / Cyfarwyddiadau cyflwyno’r tendr.

Mae’r Cyngor ynymrwymoi wella’r
defnyddo’r GronfaDdata

GwybodaethamGymwysterau
Cyflenwyrer mwynsymleiddioa
safoni’r brosesddethola gwella

tryloywder
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Yn ystod y cam tendro/dyfarnu, bydd y Cyngor yn gwerthuso cynnig y cyflenwr o ran
sut mae’n bwriadu cyflawni’r gofynion penodol a beth fydd y pris. Mae hyn yn
wahanol i’r cam dethol sy’n cymhwyso’r cyflenwr ar sail gallu a galluogrwydd ar sail
profiadau’r gorffennol.

Bydd ymatebion i’r tendr naill ai’n cael eu sgorio neu eu hasesu ar sail pasio/methu.
Bydd popeth y bydd angen i’r tendrwr ei wybod am sut y caiff ei werthuso, wedi’i
nodi’n glir ym mhecyn dogfen y tendr.

Bydd y tendr yn cael ei werthuso ar sail y canlynol:

1.Pris ac ansawdd a ddefnyddir ar gyfer y rhan fwyaf (os nad y cyfan) o
wasanaethau a gwaith. Y Tendr Mwyaf Manteisiol yn Economaidd (MEAT) yw
enw’r dull hwn a bydd pwysiadau penodol wedi eu nodi (er enghraifft, 40% pris a
60% ansawdd).

2.Pris yn unig - cost isaf

Er mwyn asesu’r meini prawf ansawdd, gofynnir i gyflenwyr gyflwyno ymateb
ysgrifenedig i’r tendr. Lle bo’n briodol, efallai y byddant yn cael eu gwahodd i
gyfweliad a/neu gyflwyniad.

4. Dyfarnu Contract

Cais am Ddyfynbris fel arfer, bydd y contract yn cael ei ddyfarnu i’r cyflenwr a
gyflwynodd y pris isaf, yn amodol ar fodloni gofynion y contract. Os oes elfen
ansawdd yn rhan o’r gwerthusiad, fodd bynnag, yna efallai nad y cyflenwr a
gyflwynodd y dyfynbris isaf fydd yn ennill y contract.

Tendrau yn achos rhai sy’n cael eu gwerthuso ar sail y Tendr Mwyaf Manteisiol yn
Economaidd (MEAT), bydd y contract yn cael ei ddyfarnu i’r tendrwr a gafodd y sgôr
uchaf. Yn achos rhai sy’n seiliedig ar bris yn unig, bydd y contract yn cael ei ddyfarnu
i’r cyflenwr a gyflwynodd y pris isaf yn amodol ar fodloni gofynion y contract.

eOcsiwn ar gyfer rhai cyfleoedd tendro, mae’n bosib y bydd y Cyngor yn penderfynu
dod â’r broses i ben drwy gynnal eOcsiwn. Bydd y Cyngor yn ystyried amgylchiadau’r
dull tendro penodol cyn penderfynu ar eOciswn. Bydd hysbysiadau a chanllawiau
llawn yn cael eu darparu.

Budd i’r Gymuned
Lle bo’n briodol, nod y Cyngor yw cynnwys budd i’r gymuned yn ei
weithgareddau caffael er mwyn sicrhau ei fod yn mynd i’r afael â materion
cymdeithasol ac economaidd ehangach.

Ein nod yw annog cyflenwyr a chontractwyr i ystyried sut gallant ychwanegu
gwerth i gymunedau lleol, er enghraifft:

• Darparu cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth i bobl economaidd anweithgar.

• Gweithio gydag ysgolion a chymunedau lleol er mwyn helpu pobl ifanc ddi-
waith i gael profiad drwy brentisiaethau neu waith gwirfoddol.

• Gofyn i’r prif gontractwyr greu cyfleoedd is-gontractio i fusnesau lleol, mentrau
bach a chanolig a’r Trydydd Sector, h.y. trwy ddigwyddiadau ‘Cwrdd â’r Prynwr’

Ar gyfer contractau mwy, sy’n werth dros £1
filiwn fel arfer, efallai y gofynnir i dendrwyr
gyflwyno Budd i’r Gymuned neu Ddatganiad Dull
sy’n esbonio sut y bydd eu contract yn cyflwyno
budd i’r gymuned.

N.B. Ni ellir gwerthuso a sgorio budd i’r gymuned
(h.y. rhan o’r meini prawf dyfarnu) oni bai

eu bod yn rhan graidd o’r contract. Ni fydd

budd

i’r gymuned di-graidd i’r contract yn rhan

o’r gwerthusiad; ond bydd yn rhwymol

gytundebol.

I gael rhagor o wybodaeth ‘Budd i’r
Gymuned: Sicrhau’r Gwerth Gorau am Arian
Cymru’
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Beth yw cytundebau fframwaith a pham rydym yn eu

defnyddio?

Mae cytundebau fframwaith yn cyflwyno’r amodau a’r telerau cyffredinol i’r sefydliad sy’n prynu
nwyddau, gwasanaethau neu waith gan gyflenwyr yn y dyfodol. Gall cytundebau fframwaith
gynnwys un cyflenwr neu sawl cyflenwr, a gallant bara am hyd at 4 blynedd.

Lle bo’n briodol, bydd y Cyngor yn pennu cytundeb fframwaith ar gyfer categorïau gwariant cyffredin,
lle mae nwyddau, gwasanaethau neu waith yn cael eu prynu ar sail gylchol. Fe’u defnyddir hefyd lle
nodwyd bod angen prynu dro ar ôl tro dros gyfnod o amser, ond lle nad oes modd nodi faint yn union
fydd ei angen na phryd.

Cyn gofyn am ddyfynbrisiau neu dendrau, bydd y Cyngor yn penderfynu a oes fframwaith cyfredol
eisoes ar waith i fodloni’r gofynion. Bydd hyn hefyd yn cynnwys ystyried fframweithiau gan sefydliadau
prynu ar y cyd fel y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (NPS), Gwerth Cymru a grwpiau cydweithredol
cenedlaethol eraill fel Gwasanaeth Masnachol y Goron (CCS).
Mae’r fframweithiau canlynol ar gael:

• FframwaithLleol CBS Rhondda Cynon Taf (e.e. Contractau Trwsio ac Addasiadau yn y Cartref i bobl
Anabl)

• Fframweithiau Lleol (e.e. Fframwaith Cyfalaf Ysgolion De Ddwyrain Cymru (SEWSCAP)).

• Sector Penodol: Consortiwm Pwrcasu Cymreig (WPC), e.e. bwydydd.

• Fframweithiau Cenedlaethol (Cymru): Llywodraeth Cymru / GCC,
e.e. offer cyfrifiadurol

• Fframweithiau Cenedlaethol Eraill, e.e. Gwasanaeth Masnachol y Goron (CCS)

D.S. Nid yw’r ffaith bod cytundeb fframwaith ar gael yn ymrwymo sefydliadau prynu i unrhyw bryniant.
Os bydd cyflenwyr wedi’u derbyn i’r fframwaith, nid oes sicrwydd y byddant yn cael eu defnyddio.

System Pryniant Ddynamig

Mae system DPS yn debyg i Fframwaith, ond mae hawl gan gyflenwyr newydd i ymuno ar unrhyw adeg
yn ystod dilysrwydd y System.  Mae rhwymedigaethau gwahanol ar brynwyr a chyflenwyr wrth sefydlu a 
chaffael drwy’r system yma. Mae'r mathau yma o Systemau Prynu Deinamig ar gael:
• System Brynu Ddeinamig ar gyfer Gwasanaethau Cludo Teithwyr  
• System Brynu Ddeinamig ar gyfer Gweithgareddau Addysgol, Cymdeithasol a Lles
• System Brynu Ddeinamig ar gyfer Cludo Ffrydiau Gwastraff o safle Amgen Cymru a'u Gwaredu    

Amgen Cymru
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Ceisiadau consortia ac ar y cyd
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn annog cyflenwyr a chontractwyr i gyflwyno
ceisiadau consortia neu geisiadau ar y cyd ar gyfer gwaith y Cyngor, yn enwedig
contractau gwerth uwch neu gymhleth

Gall ceisiadau consortia helpu i gynyddu’r siawns o ennill gwaith, a gall fod o fudd
arbennig i fusnesau bach a chanolig a’r Trydydd Sector sydd heb y gallu na’r sgiliau
i gyflwyno ceisiadau am gontractau mawr ar eu pennau eu hunain. Mae’r Cyngor
yn cydnabod yr her i geisiadau consortia a cheisiadau ar y cyd yn gynnar yn y
broses dendro. Felly, byddwn yn ceisio darparu digon o wybodaeth i gyflenwyr cyn
cychwyn y broses dendro er mwyn neilltuo digon o amser i baratoi ceisiadau
consortia neu geisiadau ar y cyd.

Yn ogystal â gweithio ar y cyd neu drwy gonsortia, rydym yn annog busnesau bach a
chanolig a sefydliadau’r Trydydd Sector i chwilio am gyfleoedd is-gontractio a
meithrin perthynas gyda’r prif gontractwyr. Gall prif gontractwyr helpu i hyrwyddo
cyfleoedd y gadwyn gyflenwi drwy hysbysebu ar wefan GwerthwchiGymru neu drwy
ddigwyddiadau Cwrdd â’r Prynwr.

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael gan sawl sefydliad. Am fwy o wybodaeth
ewch i’r adran ‘Cymorth Pellach’.

All sefydliadau sy’n cyflwyno

tendr gael adborth?

Nod Cyngor Rhondda Cynon Taf yw cynnig adborth i
dendrwyr llwyddiannus ac aflwyddiannus er mwyn eu
helpu i wella ar gyfer cyfleoedd y dyfodol.

Lle bo’n briodol, rydym yn debygol o roi adborth
ysgrifenedig fel rhan o lythyr sy’n hysbysu’r tendrwr ei fod
yn aflwyddiannus. Gellir darparu rhagor o wybodaeth dros y
ffôn neu wyneb yn wyneb cyn belled â’ch bod yn gwneud
cais ysgrifenedig (drwy e-bost) am adborth.

Sut mae’r Cyngor yn talu cyflenwyr?
Dylai dogfennau’r contract nodi’r telerau talu.

Dylai pob anfoneb sy'n cael ei chyflwyno i'r Cyngor gan y Darparwyr fod yn anfoneb 
TAW ddilys. Bydd yr anfonebau yma'n cynnwys y Rhifau Archeb perthnasol ac yn 
amodol ar yr hyn sy'n cael ei ddarparu. Caiff y taliad ei wneud o fewn 30 diwrnod ar 
ôl i'r Cyngor dderbyn anfoneb ddilys y mae wedi cytuno arno, gan y cyflenwr, yn y 
cyfeiriad sydd wedi'i nodi ar gyfer derbyn anfonebau. Mae'r Cyngor yn gwerthfawrogi 
pa mor hanfodol yw llif arian i fusnesau. Bydd y Cyngor o hyd yn ceisio hwyluso 
taliadau prydlon ble y bo'n bosibl, ond bydd y Cyngor o hyd yn glynu wrth yr amodau 
talu sy'n gysylltiedig â'r contract a gytunwyd arno. 

e Fasnachu
Mae'r Cyngor wastad yn edrych am ffyrdd o wella ei berthynas o ran masnachu â
chyflenwr ac mae e wedi gwneud camau sylweddol o ran y broses trafod taliadau.

Trwy ddefnyddio e-dechnolegau arloesol megis anfonebu electronig a phrynu trwy
gardiau credyd, mae'r Cyngor yn gallu symleiddio'r broses o drafod arian a hwyluso
proses dalu llawer mwy effeithlon (fel y bo'n berthnasol) gan sicrhau bod llif arian
gwell gyda'r cyflenwyr yngyd â chostau gweinyddu is.

Bydd y 'trafodion' yma yn cael eu rheoli yn rhan o ofynion contractau penodol a, lle
bo'n briodol, yn cael eu cynnwys yn Nhelerau ac Amodau contractau.

Monitro a Rheoli’r Contract
Disgwylir i gyflenwyr a chontractwyr fodloni eu gofynion i ddarparu
nwyddau, gwasanaethau neu waith yn unol â’r gofynion yn nogfen y
contract a dangos eu bod yn darparu gwerth am arian.

Hefyd, disgwylir iddynt gynnal a/neu ddarparu tystiolaeth fel tystysgrifau yswiriant
parhaus, Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a thystysgrifau achredu perthnasol.
Bydd y Cyngor yn ymroi i sicrhau perthynas waith agored ac adeiladol â’i gyflenwyr a
chontractwyr, a fydd hefyd yn helpu i nodi a datrys unrhyw broblemau cyn gynted
ag y bo modd. Mae’r Cyngor hefyd yn eu hannog i wella a datblygu eu contract er
lles y ddwy ochr.
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Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn
cyfarwyddiadau’r tendr yn ofalus wrth
lenwi a dychwelyd eich tendr i’r Cyngor.

Peidiwch â gwneud unrhyw beth yn
wahanol i gyfarwyddiadau’r tendr.

Atebwch bob cwestiwn yn llawn, gan
roi manylion i’r gofynion penodol a
darparu tystiolaeth fel y nodir yn y
canllawiau.

Peidiwch â chymryd y bydd y
sefydliad yn llenwi unrhyw fylchau yn
eich tendr oherwydd eich bod wedi
gweithio iddo o’r blaen.

Gofynnwch am eglurhad os ydych chi’n
ansicr ynghylch unrhyw ran o’r fanyleb
neu os oes gennych gwestiynau
cyffredinol ynghylch dogfennau’r
tendr, gan gynnwys amodau a
thelerau’r contract. Gallwch anfon
ymholiadau i eTender Wales (os
defnyddiwyd y wefan honno ar gyfer y
broses dendro) neu drwy e-bost.

Peidiwch â ‘chreu’ eich cwestiynau
eich hun fel y gallwch gynnwys yr hyn
a fynnoch yn eich ateb. Dim ond
gwybodaeth y gofynnwyd amdani
sy’n cael ei gwerthuso gennym.

Cofiwch ymateb yn brydlon i unrhyw
geisiadau am wybodaeth bellach gan y
Cyngor.

Peidiwch â gadael i’r dogfennau eich
dychryn, gofynnwch am gymorth e.e.
gan gynghorwyr tendro, mynychu
digwyddiadau ‘cwrdd â’r prynwr’.

Neilltuwch ddigon o amser i
uwchlwytho’r holl ddogfennau
angenrheidiol, gan na fydd system
eTender Wales yn gadael i chi
uwchlwytho unrhyw beth ar ôl y
dyddiad cau.

Peidiwch â chyflwyno prisiau mor isel
nes bod hynny’n golygu, petaech chi’n
ennill y contract, na allech chi
gyflenwi’r gwasanaeth/nwyddau am y
pris hwnnw i’r ansawdd penodedig.

Mae gan y Cyngor yr hawl i beidio â
derbyn unrhyw dendr y tybia a
fyddai’n anymarferol.

Tendro – beth i’w wneud a’i osgoi Cymorth pellach

Mae Busnes Cymru yn wasanaeth sy'n rhoi cymorth a chyngor diduedd 
ac annibynnol i bobl yng Nghymru sydd am sefydlu busnes, sydd â 
busnes eisoes ac sydd am ehangu eu busnes. 
Mae'r cymorth yn cynnwys: -
• Darparu gwybodaeth 
• Cyngor cyffredinol ar redeg busnes 
• Cydraddoldeb ac amrywiaeth 
• Bod yn effeithlon o ran adnoddau 
• Gwasanaeth y Porth Sgiliau 
• Mentora 
• Cyngor ar Fasnachu'n Rhyngwladol
• Cymorth gyda thendrau 

Mae Business in Focus yn darparu cyngor arbenigol gyda chymorth Llywodraeth

Cymru, yn rhoi cymorth a chefnogaeth ymarferol i fusnesau newydd ac arweiniad i
fusnesau sydd eisoes ar waith. Mae’r gwasanaeth ar gael dros y ffôn, ar-lein neu yn
un o’r wyth swyddfa ar draws y De.

Digwyddiadau Cwrdd â’r Prynwr: Mae Uned Caffael Cyngor Rhondda Cynon

Taf a Busnes Cymru yn cynnal Digwyddiadau Cwrdd â’r Prynwr er mwyn cynnig cyfle i
gyflenwyr gwrdd â phrif gontractwyr i weld pa gyfleoedd posib sydd ar gael gyda’r
gadwyn gyflenwi/is-gontractio. Bydd y digwyddiadau yn cael eu hysbysebu yn yr adran
newyddion ar wefan eTender Wales.

Mae manylion cyswllt y sefydliadau uchod ar gael ar ddiwedd y canllawiau hyn.

COFIWCH WNEUD Y CANLYNOL PEIDIWCH Â GWNEUD Y CANLYNOL

Gwiriwch yr amser a’r dyddiad cau
ar gyfer dychwelyd tendrau.
Cofiwch neilltuo digon o amser i
gwblhau’r dogfennau.

Peidiwch â dychwelyd eich tendr wedi’r
dyddiad a’r amser cau, gan na fyddwn
yn ystyried tendrau hwyr oni bai bod
amgylchiadau eithriadol.
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Gwefannau defnyddiol

CBS Rhondda Cynon Taf 

www.rctcbc.gov.uk

GwerthwchiGymru

https://www.gwerthwchigymru.llyw.cym

ru/

Constructionline

www.constructionline.co.uk/static

SSIP (Iechyd a Diogelwch)

www.ssip.org.uk

Budd i’r Gymuned
http://gov.wales/topics/improvingservic
es/bettervfm/publications/community-
benefits-2014/?skip=1&lang=cy

Tenders Electronic Daily (TED) 
www.ted.europa.eu/TED/main/ 
homePage

eDendro Cymraeg 

etenderwales.bravosolution.co.uk
/cym/login.shtml 

Canolfan Byd Gwaith Sgiliau 
a Chyflogaeth 
www.businesslink.gov.uk

Working Links

www.workinglinks.co.uk

Y Prentis

www.yprentis.co.uk

Deddfwriaeth / Rheoliadau 
Contractau Cyhoeddus yr UE

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/

102/contents/made

Gwasanaeth Caffael
Cenedlaethol
http://nps.gov.wales/?la
ng=cy

Cysylltiadau defnyddiol

Caffael CBS Rhondda Cynon Taf
Uned Gaffael

01443 744550
caffael@rctcbc.gov.uk

http://www.rctcbc.gov.uk/CY/Business/
TendersandProcurement/TendersandPr
ocurement.aspx

eDendro Cymraeg
Desg Gymorth

0800 3684 852
help@bravosolution.co.uk

https://etenderwales.bravosolution.co

. uk/cym/login.shtml

Clwb Busnes Rhondda Cynon Taf

01443 495169
clwbbusnes@rctcbc.gov.uk
www.rctbusinessclub.co.uk

Busnes Cymru

030 0060 3000
http://business.wales.gov.uk/cy

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Gwasanaethau Cwsmeriaid

0800 2888 329
help@wcva.org.uk

http://www.wcva.org.uk/home?seq.lang

=cy-GB

Canolfan Cydweithredol Cymru

0300 111 5050
info@walescooperative.org
http://www.walescooperative.org/hafan

Business In Focus
Gwasanaethau Cwsmeriaid

0870 950 90 90
enquiries@businessinfocus.co.uk

http://www.businessinfocus.co.uk/cy/h 

ome.aspx

Ffederasiwn Busnesau Bach
Gwasanaethau Cwsmeriaid

0292 0747 406
wales.policy@fsb.org.uk
www.fsb.org.uk

Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr

Swyddfa Cymru: 01656 750955
Prif swyddfa: 020 7025 2900
Ymuno: 08000 965 765

richardjenkins@fmb.org.uk

http://www.fmb.org.uk/about/fmb-
structure-and-regions/devolved-
countries/welsh/

Siambr Fasnach De Cymru
Caerdydd (Graham Morgan)

029 2048 1532

Graham.Morgan@ 

southwaleschamber.co.uk 

Abertawe:
01792 793686

Casnewydd:
01633 222664

info@southwaleschamber.co.uk
www.southwaleschamber.co.uk

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol
0300 7900170

nationalprocurementservice@wales.gsi.gov
.uk
http://nps.gov.wales/?lang=cy

Cysylltu â ni
Nod y canllawiau hyn yw helpu sefydliadau sydd eisiau gweithio gyda Chyngor
Rhondda Cynon Taf, i gael dealltwriaeth well o’r broses o wneud cais am waith,
a’r hyn a fydd yn ofynnol ganddynt o bosib fel cyflenwr neu gontractwr.

Os hoffech gynnig gwelliannau i’r canllawiau hyn, neu os oes gennych unrhyw
gwestiynau ynglŷn â chysylltu â Chyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion
contractio, e-bostiwch caffael@rctcbc.gov.uk
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