
Ymarfer Profi'r Farchnad: Tachwedd 2006. 
  
Cyhoeddwyd Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN) yn 2006. Cafwyd ymateb gan 
22 o gwmnïau, sy'n dangos bod awydd brwd ymhlith y farchnad am brosiect o'r fath. 
Ymhlith y datrysiadau technegol amrywiol a gynigiwyd roedd Treulio Anerobig, 
Awtoclafio, Triniaeth Fecanyddol Fiolegol i greu Ynni o Wastraff, Ynni o Wastraff fel 
proses arunigol, cynhyrchu Bionwy, Nwyeiddio a Phyrolysis.  
  
Paratowyd yr Achos Busnes Cychwynnol: Gorffennaf 2007. 
  
Cyflwynwyd adroddiadau i 4 Cyngor. Nid oedd Caerffili ymhlith y Cynghorau hyn, gan 
nad oedd yn cymryd rhan yn y prosiect bryd hynny. 
  
Paratowyd Achos Busnes Amlinellol ac fe'i cymeradwywyd gan 
Lywodraeth Cynulliad Cymru. 
  
Nodwyd technoleg at ddibenion cyfeirio er mwyn sicrhau bod gan opsiwn sengl y 
potensial i ddarparu datrysiad fforddiadwy y gellir ei gyflawni ar gyfer y strategaeth 
wastraff.  
  
Cyflwynwyd pum adroddiad i'r Gweithrediadau/Cabinetau a 
chymeradwywyd yr Achos Busnes Amlinellol yng Nghyfarfodydd Llawn 
y 5 Cyngor: Haf 2009. 
  
Cyflawnwyd gwaith ymgynghori allweddol o ran y Meini Prawf Gwerthuso a 
phwysoliadau. 
  
1.      Digwyddiad i Randdeiliaid ar 7 Medi 2009 - Gwahoddwyd Cynghorwyr Lleol, 

Aelodau Cynulliad, Grwpiau Buddiant Amgylcheddol a Chyrff Statudol.  
 
2.      Anfonwyd holiadur at holl Aelodau'r Cynghorau, Aelodau Seneddol ac Aelodau 

Cynulliad ynghylch safleoedd hysbys posibl, ac anfonwyd arolwg ar hap drwy'r 
post at 15,000 o breswylwyr yn ardaloedd y pum Awdurdod, yn holi eu barn ar 
agweddau ar y meini prawf gwerthuso nad oeddent wedi'u pennu gan y gyfraith 
neu benderfyniad a wnaed gan Gynghorau, roedd hwn yn cynnwys materion 
technegol, amgylcheddol a chyfrifoldeb cymdeithasol er mwyn helpu i ddatblygu'r 
cynllun marcio. 

 
3.      Adolygiad Craffu o'r Dull Gweithredu o ran y Gweithdy Gwerthuso. 
   
Cyhoeddwyd hysbysiad yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb 
Ewropeaidd (OJEU):  
23 Tachwedd 2009. 
  
Nododd yr hysbysiad y canlynol: 'Nid yw'r bartneriaeth yn bwriadu pennu datrysiad 
technolegol penodol, ac felly bydd yn ystyried unrhyw ddatrysiad technolegol sy'n 
diwallu gofynion y Bartneriaeth.' 
  
Diwrnod y Diwydiant Cyflenwi: 7 Rhagfyr 2009. 
 
O'r cychwyn cyntaf roedd y Prosiect yn awyddus i sicrhau'r diddordeb mwyaf posibl 
yn y broses gaffael er mwyn sicrhau cystadleuaeth dda a fyddai'n sicrhau'r gwerth 
gorau am arian. Er mwyn cynorthwyo'r broses o ddatblygu cyflenwyr a sicrhau bod yr 



holl ddarpar ddarparwyr yn llwyr ymwybodol o'r prosiect a'r broses i'w dilyn, 
cynhaliwyd diwrnod diwydiant ar 7 Rhagfyr 2009. Yn y diwrnod diwydiant, cyfarfu 
Cyd-gadeirydd y Pwyllgor, yr Uwch Swyddog Cyfrifol, y Tîm Prosiect llawn a 
Chynghorwyr â darpar gwmnïau/sefydliadau. Gwnaed cyflwyniadau o ran cynnwys y 
prosiect, ac amlinellwyd gofynion a chwmpas y prosiect. O ganlyniad i'r diwrnod 
diwydiant ac ymarferion cynharach i brofi'r farchnad, mynegwyd diddordeb gan 47 o 
ddarpar-ddarparwyr, gyda 36 o sefydliadau yn lawrlwytho'r Holiadur Cyn-gymhwyso. 
 
Yr Holiadur Cyn-gymhwyso (PQQ): 22 Ionawr 2010.  
  
Nid oedd y Bartneriaeth yn ystyried cynigion yr Ymgeiswyr ar gyfer y prosiect ar y 
cam Holiadur Cyn-gymhwyso. Felly yn unol â'r Rheoliadau Contractau Cyhoeddus, ni 
werthuswyd meysydd megis y dechnoleg a gynigiwyd, p'un a oedd gan y cwmni safle 
arfaethedig na statws y cwmnïau o ran caniatâd cynllunio/trwyddedau. Mae'r 
Holiadur Cyn-gymhwyso yn broses sy'n edrych yn ôl i asesu p'un a oedd y cwmni yn 
gallu cyflawni prosiect fel Prosiect Gwyrdd. Paratowyd yr Holiadur Cyn-gymhwyso yn 
unol â'r rheoliadau ac fe'i gwerthuswyd yn unol â'r fethodoleg gwerthuso gytunedig a 
gyhoeddwyd. Cyflwynwyd holiaduron wedi'u cwblhau gan 14 o ymgeiswyr. 
  
Cyhoeddwyd y Rhestr Fer: 25 Mai 2010. 

  
Gwahoddwyd y cwmnïau canlynol i gyflwyno 'datrysiadau amlinellol': 
  

• Covanta Energy Ltd  
• MVV Umwelt Gmbh  
• Shanks Group PLC/Wheelabrator  
• SITA UK Ltd  
• Urbasser Ltd  
• Veolia ES Aurora Ltd  
• Viridor Waste Management Ltd  
• Waste Recycling Group Ltd  

 
Roedd y cam Datrysiad Amlinellol yn canolbwyntio ar asesiadau technegol, darparu'r 
gwasanaeth a pha mor gyflawnadwy a chywir oedd y datrysiadau a gynigiwyd. 
 
Cyhoeddwyd y Rhestr Fer: 7 Rhagfyr 2010. 
   
Yn dilyn proses werthuso drylwyr yn unol â'r fethodoleg gyhoeddedig, cyhoeddwyd y 
rhestr fer a gwahoddwyd y cwmnïau canlynol i gyflwyno 'datrysiadau manwl'.  
  
Covanta Energy Ltd - Brig-y-Cwm ym Merthyr Tudful 
Waste Recycling Group Ltd - Dow Corning yn y Barri 
Veolia ES Aurora Ltd – Gwaith Dur Llanwern yng Nghasnewydd 
Viridor Waste Management Ltd – Parc Trident yng Nghaerdydd 
 
Nod y cam hwn oedd sicrhau bod y Datrysiadau Manwl a gynigiwyd gan y cwmnïau 
yn ddigon datblygedig i allu dewis y ddau gynnig gorau i fynd ymlaen i'r cam 
Datrysiad Terfynol (y Cam ISFT). Defnyddiwyd proses Dialog Cystadleuol drylwyr er 
mwyn sicrhau bod yr holl faterion technegol, ariannol a'r materion sy'n ymwneud â'r 
contract naill ai wedi'u datrys neu wedi'u datblygu'n sylweddol er boddhad y 
Bartneriaeth yn unol â gofynion y prosiect. 
  
 



 
 
 
 
 
Tendrau Terfynol: 20 Rhagfyr 2011. 
  
Yn dilyn proses werthuso drylwyr, cyhoeddwyd y rhestr fer, a gwahoddwyd y 
cwmnïau canlynol i gyflwyno tendrau terfynol. 
 
Veolia ES Aurora Ltd – Gwaith Dur Llanwern yng Nghasnewydd 
Viridor Waste Management Ltd – Parc Trident yng Nghaerdydd 
 
Nod y cam hwn oedd gwneud yr holl drefniadau terfynol ar gyfer y datrysiadau a 
gynigiwyd a datrys unrhyw faterion pwysig a oedd yn weddill. Mae'n bwysig nodi bod 
y Bartneriaeth yn gwahodd y Cwmnïau i gyflwyno Tendrau Terfynol yn seiliedig ar eu 
cynnig a wnaed ar y cam datrysiad manwl o'r broses gaffael. 
 
Cyhoeddi enw'r Ceisydd a Ffefrir (yn amodol ar y broses gymeradwyo): 
1 Chwefror 2013. 
 
Gwerthuswyd y Tendrau Terfynol yn unol â'r fethodoleg werthuso cytunedig a 
gyhoeddwyd a'r Rheoliadau Contractau Cyhoeddus, a dewiswyd Viridor (yn amodol 
ar y prosesau cymeradwyo) gan y Bwrdd Prosiect fel y Ceisydd a Ffefrir a 
argymhellir. Caiff y penderfyniad hwn ei argymell i'w gymeradwyo yng nghyfarfod y 
Cydbwyllgor, ac ar ôl hynny gan bob Awdurdod Partner yn ystod cyfarfodydd Llawn y 
Cynghorau.  
 
Cwblhau'r Agweddau Ariannol a Dyfarnu'r Contract (dyddiad a ragwelir): 
31 Gorffennaf 2013 
  
Bydd y Bartneriaeth yn llunio dogfennau'r contract er mwyn sicrhau y gallwn 
gwblhau'r broses o fewn y paramedrau a nodwyd yn y Llythyr Ceisydd a Ffefrir. 
Rhagwelir y caiff y Contract ei ddyfarnu ar 31 Gorffennaf 2013. 
 
Cyn Dyfarnu'r Contract yn ffurfiol, yn unol â'r Rheoliadau Contractau Cyhoeddus, 
bydd y Bartneriaeth yn cyflawni ei rwymedigaethau o ran dad-friffio ac Alcatel i'r 
cwmni aflwyddiannus.  Dim ond unwaith y bydd y Bartneriaeth yn fodlon bod 
rhwymedigaethau o'r fath wedi'u cyflawni y caiff y Contract ei ddyfarnu. 
  
Cyhoeddi Hysbysiad Dyfarnu'r Contract yng Nghyfnodolyn Swyddogol 
yr Undeb Ewropeaidd (dyddiad a ragwelir): Awst 2013 
  
Caiff hysbysiad dyfarnu ei gyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb 
Ewropeaidd o fewn 48 diwrnod o Ddyfarnu'r Contract. 
 


