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Mae Cyngor Sir Powys yn awdurdod unedol sy’n gwasanaethu poblogaeth o tua 132,160 sy’n 
cwmpasu ardal o 519,700 hectar, bron i chwarter arwynebedd Cymru. Mae’n cyflogi dros 6,500 o 
staff gyda’i bencadlys yn Llandrindod, yn ogystal â nifer o swyddfeydd eraill ledled y Sir.
 
P’un a ydych chi’n ei alw’n gaffael, comisiynu, prynu, contractio, tendro neu brynu, rydym yn 
gwario tua £153 miliwn y flwyddyn ar gael ystod eang o gyflenwadau, gwaith a gwasanaethau 
o’r farchnad allanol. Mae tua 27% o’r gwariant gyda dros 1000 o gyflenwyr gwahanol o Bowys.

Gwybodaeth am y Canllaw hwn
Mae’r canllaw hwn wedi’i lunio i helpu busnesau lleol sydd am werthu eu gwasanaethau a’u 
cyflenwadau i’r Cyngor.  Mae’n amlinellu:

•	 Lle gallai’r busnesau ddod o hyd i fanylion am y cyfleoedd i gyflenwi’r Cyngor
•	 Y rheolau y mae’n rhaid i Gyngor Sir Powys eu dilyn 
•	 Sut i dendro am fusnes y Cyngor
•	 Beth sy’n ddisgwyliedig gennych wrth ymgymryd â gwaith i ni

Gwerthu i Gyngor Sir Powys
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Sut mae caffael yn cael ei drefnu?

Mae gan Gyngor Sir Powys Dîm Gwasanaethau Masnachol sy’n gyfrifol am ddatblygu strategaeth gaffael, polisi, arfer da a gweithdrefnau’r Cyngor i sicrhau 
gwerth gorau am arian. Mae hefyd yn gyfrifol am gyrchu a rheoli contractau fframwaith a ddefnyddir yn gyffredin ar draws y Cyngor ar gyfer y mwyafrif o 
gyflenwadau.

Mae yna lawer o wahanol ffyrdd y gallai’r Cyngor osod contractau, a rhoddir amlinelliad byr isod o rai o’r ffyrdd hynny: 

Gorchmynion Prynu:
Contractau am un tro yn unig yn eu hanfod. Mae’r contractau hyn yn diwallu anghenion penodol / gofynion unigol ac maent yn tueddu i fod 
yn is na  throthwyon gweithgarwch caffael.

Cytundebau Fframwaith: 
Proses dendro gyda’r nod o sefydlu cytundeb lle mae telerau ac amodau yn cael eu rhoi ar waith gyda’r darparwr /darparwyr llwyddiannus am 
wasanaethau, cyflenwadau neu waith. Pan nodir gofyniad gellir dod o hyd iddo drwy’r fframwaith trwy fecanwaith yn ôl y gofyn.

Systemau Prynu Dynamig: 
Mae System Ddefnyddio Dynamig (DPS) yn system gwbl electronig a ddefnyddir i brynu nwyddau, gwaith neu wasanaethau. Yn wahanol 
i fframwaith, gallai cyflenwyr wneud cais i ymuno ar unrhyw adeg. Mae’n ateb ‘marchnad agored’ a gynlluniwyd i roi mynediad i gronfa o 
gyflenwyr sydd wedi’u cymhwyso ymlaen llaw i brynwyr. 

Tendro am Gytundeb: 
Tendrau yw’r rhain sy’n cael eu derbyn gan gontractwr, i gyflawni tasgau ailadroddus am gyfnod penodol o amser. Yna caiff gwaith ei roi i’r 
contractwr/contractwyr llwyddiannus pan fydd ar gael. Mae’r rhain fel rheol ar gyfer gwaith wedi’i gynllunio a  gwaith ymatebol.

Consortia: 
Gallai awdurdodau caffael gwahanol ymuno â’i gilydd i ffurfio Consortiwm i greu tendrau fel grŵp. Gallai hyn sicrhau gwell gwerth am arian 
gan y gellir prynu cyfansymiau mwy. Mae hyn hefyd yn berthnasol i ddarparwyr bidiau.  Gallant ymuno gyda’i gilydd i ffurfio Consortiwm i 
ddarparu cais 

Mae gan Gyngor Sir Powys, fel corff cyhoeddus, fynediad hefyd at gontractau a drefnir gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (NPS), Gwerth 
Cymru (VW) a Gwasanaethau Masnachol y Goron (CCS).
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Fel corff cyhoeddus, mae yna reoliadau y 
mae’n rhaid i’r Cyngor eu dilyn wrth gaffael 
cyflenwadau, gwaith a gwasanaethau. 
Mae’n bwysig i fusnesau sy’n dymuno 
gweithio gyda’r Cyngor fod yn gwbl 
ymwybodol o’r rheolau a’r rheoliadau, sy’n 
llywio’r ffordd yr ydym yn gweithredu.

Mae’r tabl canlynol yn crynhoi trothwyon 
lefel sylfaenol y rheolau y mae’n rhaid eu 
dilyn. Bydd gwerth y gofyniad, boed yn 
amcangyfrif neu’n swm union, yn pennu’r 
ffordd y caiff ei brynu:

Gwerth y cyflenwad am oes y 
contract Proses Hysbysebu

Hyd at £5,000 Dangos gwerth 
am arian.

£5,000 - £50,000 Gwahoddir o 
leiaf 3 dyfynbris.

Mae hysbysebion a fformat y rhain yn ddewisol. 

Ond gallai'r Tîm Gwasanaethau 
Masnachol wneud cais am 3 cais 
dyfynbris trwy GwerthwchiGymru 
sy'n ffurfioli'r broses i’w gwneud yn 
haws ei gwerthuso yn ogystal â bod 
yn haws at ddibenion archwilio. 

Tenderers will be 
invited.

However the Commercial Services Team can conduct 3 
quotation requests through Sell2Wales which formalises 
the process for ease of evaluation as well as for auditing 
purposes. 

£50,000 - £181,302 Gwahoddir 
tendrwyr.

Mae hysbysiadau contract yn orfodol i alw am 
gystadleuaeth a chyfeirio sefydliadau at achosion lle mae'r 
tendr yn cael ei gynnal yn electronig. 

Ar gyfer Cyflenwi a Gwasanaethau 
dros £181,302

Proses Dendro 
Cyfarwyddeb yr 
UE

Bydd hysbysebion yn cael eu rhoi yng Nghylchgrawn 
Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU), ac unrhyw 
gyfryngau priodol eraill i sicrhau cystadleuaeth a sylw 
digonol, gan gynnwys gwefan GwerthwchiGymru
(www.sell2wales.co.uk)

Ar gyfer Gwaith Dros £4,551,413 Proses Dendro 
Cyfarwyddeb yr 
UE 

Bydd hysbysebion yn cael eu rhoi yng Nghylchgrawn 
Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU), ac unrhyw 
gyfryngau priodol eraill i sicrhau cystadleuaeth a sylw 
digonol, gan gynnwys gwefan GwerthwchiGymru
 (www.sell2wales.co.uk)

Ar gyfer Gwasanaethau 
Cymdeithasol Dros £615,278

Proses Dendro 
Cyfarwyddeb yr 
UE 

Bydd hysbysebion yn cael eu rhoi yng Nghylchgrawn 
Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU), ac unrhyw 
gyfryngau priodol eraill i sicrhau cystadleuaeth a sylw 
digonol, gan gynnwys gwefan GwerthwchiGymru
(www.sell2wales.co.uk)

Pa Reolau a Rheoliadau sy’n rhaid eu dilyn?
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Beth yw Cyfarwyddebau Caffael yr Undeb Ewrope-

Mae gan y Cyngor ofyniad cyfreithiol i gydymffurfio â Chyfarwyddebau Caffael yr Undeb Ewropeaidd, sy’n llywio’r modd y cynhelir caffael yn y sector cyhoeddus ar 
gyfer contractau dros rai trothwyon penodedig. Mae’r cyfarwyddebau a’r rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor ddilyn gweithdrefnau manwl ar gyfer pob 
caffaeliad sy’n uwch na’r trothwyon ariannol hyn.  Prif egwyddor rheoliadau’r UE (ac, yn wir, rheolau mewnol y Cyngor) yw triniaeth gyfartal a thryloywder y broses.

Y trothwyon ar gyfer 2016 yw:

Sylwer: caiff y trothwyon eu hadolygu bob 2 flynedd. Daw’r adolygiad nesaf ym mis Ionawr 

Os yw gwerth y nwyddau /gwasanaeth /gwaith yn uwch na’r trothwy ar gyfer dyfynbris, o dan Gyfarwyddebau Caffael yr UE, gallai Cyngor Sir Powys gynnal ei 
gaffael gan ddefnyddio un o dair proses:

Gwasanaethau : £181,302 Cyflenwadau : £181,302 Gwaith : £4,551,413

Agored 

Cyfyngedig

Deialog Gystadleuol 

Gofynion caffael 

Mae’r gwahoddiad i dendro yn agored i bob sefydliad fynegi diddordeb a gofyn am 
ddogfennau tendro. Dyma’r broses fwyaf cyffredin o bell ffordd.

Proses dau gam. Mae sefydliadau sy’n mynegi diddordeb yn cael asesiad cychwynnol cyn 
cymhwyso. Dim ond yr ymgeiswyr mwyaf addas sy’n cael eu gwahodd i dendro. 

Os yw’r tendr yn gymhleth iawn neu os na ellir creu strwythur prisio cyffredinol, efallai y bydd 
angen trafod bid y tendr gyda chyflenwyr yn ystod y broses dendro. Cynhelir pob trafodaeth 
o’r fath ar sail tryloywder a thegwch i bob parti i sicrhau proses dendro ac ymateb diduedd.

Pan fo caffaeliadau yn uwch na’r trothwyon, ac felly yn dod o fewn cwmpas cyfarwyddebau 
Caffael yr UE, rhaid i’r Cyngor ddilyn y gofynion sylfaenol hyn:

AGO
RED 

CYFYNGEDIG 

DEIALO
G GYSTADLEUO

L  

GO
FYNIO

N CAFFAEL   
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Sut ydw i’n cael gwybod am gyfleoedd?

GwerthwchiGymru
Dylai cyflenwyr posibl wirio GwerthwchiGymru,  www.sell2wales.co.uk , am hysbysebion contractau a 
thendrau yn rheolaidd. 

GwerthwchiGymru yw gwefan Gaffael Genedlaethol Cymru sy’n cynnwys yr holl gyfleoedd contract 
a hysbysebir a brisir yn uwch ac yn is na throthwy’r UE gyda chysylltiadau â chontractau Cylchgronau 
Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) sy’n uwch na gwerth y trothwy. Gallai contractwyr /cyflenwyr 
gofrestru i GwerthwchiGymru er mwyn derbyn hysbysiadau awtomatig am gyfleoedd o fewn eu meini 
prawf busnes dethol.

TED
Gellir gweld contractau sy’n uwch na’r trothwy hefyd trwy TED (Tendrau Electronig Dyddiol)        
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do sy’n cyhoeddi pob cyfle caffael uwch na’r trothwy ar draws 
yr UE.

eDendroCymru: 
dyma borth e-Dendro’r Cyngor, a bydd y porth hwn yn cael ei ddefnyddio i gyflwyno nifer o’r tendrau y 
mae’r Cyngor yn eu cynnal. Gallai contractwyr /cyflenwyr gofrestru ar y wefan drwy’r ddolen isod. 
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

Mae’r Cyngor yn annog contractwyr /cyflenwyr i gofrestru ar GwerthwchiGymru ac eDendroCymru. Mae’r 
ddwy system yn rhad ac am ddim ac mae gan bob un ohonynt rybuddion awtomatig i alluogi busnesau i 
gael gwybod am yr holl gyfleoedd yn ogystal â gallu cael gafael ar y dogfennau tendro angenrheidiol. 
DS - mae’n bwysig iawn mai dim ond cofrestru yn erbyn y categorïau sy’n berthnasol i’r nwyddau / 
gwasanaethau / gwaith rydych chi’n eu cyflenwi a wnewch er mwyn sicrhau mai dim ond hysbysiad a 
manylion am gontractau sy’n berthnasol i’ch busnes chi a gewch.

Mae’r Cyngor hefyd wedi paratoi cynllun gwaith ar gyfer y dyfodol sy’n rhestru’r caffaeliadau sydd i ddod.  
Mae hwn ar gael drwy’r wefan (  http://www.powys.gov.uk/ )
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Y Broses Gaffael

Hysbysu Cyflenwyr
Yn dibynnu ar werth y contract, gwneir hyn:
•	 Yn uniongyrchol trwy eDendroCymru neu GwerthwchiGymru trwy wahoddiad
•	 Trwy roi hysbyseb trwy GwerthwchiGymru  /TED y gallai unrhyw gyflenwr ei gweld yn rhoi manylion ac yn nodi dogfennau i’w cyflwyno.

Dewis cyflenwr addas a chymwys
Mae dyletswydd ar y Cyngor i sicrhau bod contractwyr /cyflenwyr yn addas ac yn gymwys i ddarparu’r nwyddau / gwasanaethau / gwaith. Gellir gwneud hyn 
trwy Gwestiynau Cyn-Gymhwyso cyn y tendr, neu gwestiynau dethol fel rhan o’r broses dendro neu drwy hunan-ardystio.

Cyflwyno Dyfynbris neu ymateb i’r Tendr a Gwerthusiad
Gwerth y contract fydd yn penderfynu a fydd yn  ddyfynbris neu yn Dendr.

Mae dyfynbrisiau yn broses gyflymach a haws ac fel arfer bydd angen eu cyflwyno i GwerthwchiGymru neu eDendroCymru. Fel rheol bydd dogfennau yn 
cynnwys rhai neu’r cyfan o’r dogfennau canlynol: 
•	 Cyfarwyddiadau am roi dyfynbris, 
•	 Manyleb y gofyniad, 
•	 Datganiadau dull
•	 Meini prawf gwerthuso.

Mae’r tendrau yn brosesau mwy manwl ac yn cymryd mwy o amser i’w cwblhau ac maent ar gyfer contractau gwerth uwch. Fel y crybwyllwyd uchod mae yna 
wahanol ffyrdd o nodi cyfleoedd tendro. Bydd y dogfennau tendrau y bydd angen eu cyflwyno ar gael trwy borth eDendroCymru a byddant yn cynnwys dog-
fennau fel: 
•	 Cyfarwyddyd	i	Dendro,	
•	 Gofynion	Manyleb,	
•	 Datganiad	Dull,	
•	 Meini	Prawf	Gwerthuso	a	Methodoleg	Sgorio,	
•	 Amserlen	Brisio,	
•	 Telerau	ac	Amodau’r	Contract.	

* gellir cyflwyno pob tendr a dyfynbris yn y Gymraeg neu’r Saesneg yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 2011 adran 44.
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Y Broses Gaffael

Gwerthusiad
Bydd tendrau’n cael eu gwerthuso yn ôl y mwyaf Economegol Fanteisiol (MEAT) neu yn ôl y Pris yn 
unig. Bydd MEATs yn rhoi pwysiad yn erbyn y pris a gyflwynir a sgoriau cyflwyno ansawdd y tendr, 
ee 40% pris, 60% ansawdd. 

Gallai gwerthuso’r tendr mwyaf manteisiol yn economaidd gynnwys nifer o ffactorau gan gynnwys 
ond heb eu cyfyngu i:

•	 Hyfywedd ariannol y tendr
•	 Materion ansawdd
•	 Teilyngdod technegol
•	 Gwasanaeth ar ôl gwerthu 
•	 Dyddiad cyflwyno
•	 Cefnogaeth dechnegol
•	 Profiad
•	 Cymhwysedd
•	 Materion polisi megis cydraddoldeb a chynaliadwyedd

Contract wedi’i ddyfarnu
Cynhelir gwerthusiadau tendrau bob amser mewn modd cynhwysfawr, teg, tryloyw ac mewn 
modd y gellir ei archwilio, gan sicrhau tegwch i bob cyflenwr wrth ddilyn y meini prawf a’r dull 
gwerthuso fel y nodir yn y Tendr.

Rhoddir contractau i’r Tendr sydd â’r sgôr cyffredinol  uchaf o dan y telerau a’r amodau a bennir yn 
nogfennaeth y Tendr.
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Beth mae’r Cyngor yn ei ddisgwyl gan gyflenwyr a chontractwyr?

Mae angen i’r Cyngor sicrhau ei fod yn cynnig caffael gwerth am arian. Felly rydym yn disgwyl lefel benodol o berfformiad gan gontractwyr /cyflenwyr, a 
ddangosir gan y canlynol ond nad yw’n gyfyngedig i hyn:

Gwerth am arian 
Gellir dangos hyn trwy’r pris gorau, y costau gweinyddu gorau, y costau gorau 
mewn perthynas ag ansawdd neu unrhyw werth ychwanegol. Dylai cyflenwyr 
ystyried cyfanswm costau oes gyfan y cyflenwad wrth lunio eu tendrau.

Ansawdd
disgwylir i gontractwyr /cyflenwyr ddarparu gwasanaethau, cyflenwadau a 
gwaith i safon ansawdd briodol, i ddiwallu’r anghenion a nodir yn y fanyleb.

Cadw at bolisïau a phrotocolau’r Cyngor 
rydym wedi ymrwymo i gyflwyno ein gwasanaethau, gan ystyried nifer o faterion 
gan gynnwys cynaliadwyedd, cynllun Iaith Gymraeg y Cyngor, cydraddoldeb, 
iechyd a diogelwch, ac rydym yn chwilio am gyflenwyr /contractwyr sydd wedi 
ymrwymo i’n helpu ni i gyflawni ein nodau yn hyn o beth.

Uniondeb
disgwylir gonestrwydd ymhob agwedd ar y cydweithio rhwng y Cyngor 
a’i gontractwyr yn ogystal â phartïon perthnasol eraill. Yn benodol, mae’n 
drosedd rhoi neu gynnig unrhyw rodd, cymhelliad neu wobr i weithiwr 
cyflogedig corff cyhoeddus. Polisi’r Cyngor yw peidio â derbyn cymhellion, 
anrhegion na lletygarwch. Dylai tendrwyr nodi eu bod yn peryglu cael eu 
heithrio o’r broses gaffael am fethu â chadw at y gofyniad hwn.

Arloesi 
anogir cyflenwyr i fod yn arloesol ac awgrymu syniadau newydd i ychwanegu 
gwerth, gan ymdrechu’n barhaus i wella eu perfformiad.

Cyfathrebu
disgwylir i gyflenwyr gynnal cyfathrebu da gyda’r Cyngor trwy gydol y contract 
a disgwylir iddynt fynychu cyfarfodydd rheolaidd i adolygu’r contract.

Amserlenni
Rhaid dychwelyd tendrau erbyn y dyddiad a roddir oherwydd mae’n bosibl 
na ellir ystyried unrhyw dendrau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau. Mae hyn 
oherwydd bod rhaid agor pob dogfen dendro ar yr un pryd er mwyn sicrhau 
proses deg.
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Cwestiynau Cyffredin

A allaf gael rhywfaint o adborth?
Os yw’ch tendr yn aflwyddiannus, gallwch ofyn am adborth. O fewn cyfyngiadau cyfrinachedd, 
gallwn roi adborth i dendrwyr ynghylch pa agweddau o’u cais oedd gryfaf a pha rai oedd wannaf, 
ynghyd â chyngor am wella a datblygu ar gyfer y dyfodol.

O dan gyfarwyddebau’r UE, mae gennych hawl cyfreithiol i ofyn am yr adborth hwn gennym ni. 
Nid yw bod yn aflwyddiannus mewn un contract yn golygu y byddwch yn aflwyddiannus yn y 
dyfodol. Dylech ddefnyddio’r adborth i’ch helpu i wella er mwyn manteisio ar y cyfleoedd sydd i 
ddod.

Sut mae contractau’n cael eu monitro?
Disgwylir i chi ddarparu’r gwasanaeth yn unol â’r gofynion a nodir yn nogfennaeth y contract a’ch 
cynigion i gyflawni’r contract. Er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau gwerth am 
arian yn barhaus i’n cymuned, mae cyflenwyr a chontractwyr sy’n gweithio i’r Cyngor yn cael eu 
monitro’n rheolaidd i asesu eu bod yn cydymffurfio â meini prawf perfformiad rhagnodedig. Mae 
amodau’r contract yn cael eu cymhwyso’n llym, a gofynnir am esboniadau os yw contractwr yn 
methu â chyflawni i’r lefelau sy’n ofynnol.

Ydy’r Cyngor yn defnyddio e-Gaffael?
Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu e-gaffael fel offeryn pwysig wrth gyflawni ei strategaeth 
gaffael. O dendro am gontractau i osod archebion, gallai defnyddio e-gaffael sicrhau arbedion 
effeithlonrwydd i’r cyngor a’u cyflenwyr. Bydd e-gaffael ymhen amser yn cymryd lle trafodion 
papur, gan sicrhau proses symlach a llai o gostau.

Rydym wrthi’n datblygu e-gaffael trwy ddefnyddio cardiau prynu a ddefnyddir fel cardiau credyd 
traddodiadol i brynu cyflenwadau ad hoc, ac yn datblygu system archebu ar-lein.
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Sut mae’r Cyngor yn talu cyflenwyr?
Dylid telerau talu gael eu gosod yn Amodau a Thelerau’r Contract. Bydd y taliad trwy anfoneb o fewn 30 diwrnod trwy drosglwyddiad BACS.  Mae opsiynau talu 
eraill yn cynnwys trwy daliadau Cerdyn Prynu.

Mae’r Cyngor yn gweithredu polisi ‘Dim Archeb Brynu, Dim Tâl’ llym, lle bydd unrhyw anfoneb a gyflwynir heb archeb brynu yn cael ei dychwelyd i’r cyflenwr 
heb dâl.

Ble alla i gael rhagor o wybodaeth?
Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth am gontract penodol, defnyddiwch y manylion cyswllt a roddir yn yr hysbyseb /hysbysiad contract a’r manylion tendro.

Gellir cael gwybodaeth gyffredinol am y broses dendro a chaffael yn y Cyngor gan y Tîm Gwasanaethau Masnachol, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, 
LD1 5LG, neu drwy e-bost: commercialservices@powys.gov.uk

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am y canllaw hwn, byddem yn falch o glywed gennych gan ein bod bob amser yn ceisio datblygu’r cyngor, yr 
arweiniad a’r gefnogaeth a gynigiwn i ddarpar gontractwyr. Cysylltwch â ni trwy e-bostio commercialservices@powys.gov.uk


