
Canllaw i Ddefnyddwyr
Cytundebau Fframwaith 
Cenedlaethol ar gyfer Adeiladu

Simply better procurement 

Ar gyfer sefydliadau yng 
Nghymru
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Adeiladwn yn well 
Mae dechrau prosiectau adeiladu yn gallu bod yn heriol ac yn 
cymryd llawer o amser.

Yn Pagabo, ein nod yw ei wneud yn gyflymach, yn symlach ac yn 
fwy effeithiol.

Mae ein hamrywiaeth o Fframweithiau adeiladu yn eich cysylltu 
â’r contractwyr a’r ymgynghorwyr cywir beth bynnag yw maint y 
prosiect. Maen nhw’n rhad ac am ddim i’w cyrchu, yn hawdd i’w 
defnyddio ac yn cydymffurfio’n llawn â holl gyfraith gaffael y DU 
a’r UE.

Mae sefydliadau ledled y DU yn manteisio ar ein dull unigryw 
o gaffael, o Ymddiriedolaethau’r GIG ac Awdurdodau Lleol i 
fusnesau’r sector preifat.

Mae’r canllaw hwn i ddefnyddwyr, sy’n ymwneud yn benodol â 
Chymru, yn darparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i 
ddechrau, gan gynnwys pa gontractwyr ac ymgynghorwyr sydd ar 
gael ar bob Fframwaith.
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I wybod rhagor am unrhyw un o’n Fframweithiau, ffoniwch ni ar 01482 975883

Ein Fframweithiau Adeiladu                 
ar gyfer Cymru
Cyflwyniad i Pagabo 3-6

System Brynu Ddeinamig ar gyfer Gwaith Bach (Hyd at £1m) 7-8

Gwaith Canolig (£250k hyd at £10m) 9-12

Gwaith Mawr (£5m+) 13-14

Datrysiadau Maes Parcio 15-16

Datrysiadau Ailffitio ac Ailwampio  17-20

Gwasanaethau Proffesiynol  21-26

Cytgord Caffael 27

Dod o Hyd i Fframweithiau a Chwestiynau Cyffredin 29-30

Fframweithiau sydd ar gael gan Pagabo:
• Fframweithiau adeiladu ar gyfer pob rhanbarth yn y DU
• Amrywiaeth eang o Fframweithiau Nwyddau a Gwasanaethau
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Pam dewis Fframwaith Pagabo?

S ymlrwydd
Rydym yn tynnu’r cymhlethdod allan o gaffael, ac felly 
mae ein Fframweithiau’n rhad ac am ddim i’w cyrchu ac 
yn hawdd eu defnyddio.

Tryloywder
Nid ydym yn cuddio costau. Mae ein ffioedd yn gwbl 
dryloyw ac yn cael eu codi fel canran a gytunwyd o’r 
prosiect cyfan.

Gwerth am Arian
Mae ein contractwyr wedi diwallu meini prawf dethol 
manwl o ran ansawdd gwaith a phrisio cystadleuol.

Hyblygrwydd
Boed yn Ddyfarniad Uniongyrchol neu Gystadleuaeth Bellach, 
mae ein Fframweithiau’n cefnogi ystod o brosesau caffael.
 

Cymorth
Rydym yn rhoi cymorth a chyngor drwy’r prosiect, o adeg 
Mynegi Didorddeb i adeg cwblhau. 

Sefydlogrwydd
Rydym yn monitro sefydlogrwydd ariannol ein 
contractwyr i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn ddwylo 
diogel i’ch prosiect. 

Rydym yn fath gwahanol o ddarparwr Fframwaith. Gyda thros 100 mlynedd 
o brofiad cyfun ym maes caffael, rydym yn deall eich heriau ac yn gweithio i 
gyflawni’r gwerth mwyaf posibl o’ch prosiectau.

3 rheswm pam rydym yn wahanol:
1. Rydym yn cyflawni: Ni fyddwn yn eich siomi o ran cyflawni nifer y cynigion sydd 
eu hangen ar eich prosiect. Boed yn 3, 4 neu fwy - rydym yn gweithio’n agos gyda’r 
contractwyr a’r ymgynghorwyr i sicrhau ei fod yn digwydd.

2. Dim prosiect, dim ffi: Nid ydym yn credu mewn ffioedd ymgysylltu. Rydym yn 
rhannu’r risg yng nghamau cynnar y broses trwy godi ffioedd dim ond ar ôl i’ch 
prosiect ddechrau yn swyddogol ar y safle. Nid ydym yn codi ffi ar Gytundebau 
Gwasanaethau Cyn Adeiladu.

3. Eich contract, eich ffordd:  Mae ein Fframweithiau yn gydnaws ag unrhyw fath o 
gontract, p’un a yw’n NEC, JCT neu’ch sefydliadau eich hun.

Buddion allweddol eraill o ddefnyddio Pagabo:
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Cyflawni gwerth cymdeithasol go iawn
Mae gyrru gwerth cymdeithasol go iawn, ystyrlon wrth wraidd yr hyn a wnawn yn 
Pagabo. Trwy ein Cyfrifiannell Gwerth Cymdeithasol unigryw, gallwn gyfrifo eich 
effaith gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol a gwerth ariannol yr effaith 
honno, mewn termau ariannol go iawn. Mae Pagabo yn ychwanegu gwerth trwy 
ein fframweithiau gan gefnogi gwerth cymdeithasol yng nghamau dichonoldeb, 
datblygu achosion busnes, cynllunio, caffael, cyflawni a chynnal a chadw eich 
buddsoddiadau.

Ym mis Chwefror 2021, roedd ein fframweithiau wedi galluogi gwerth cymdeithasol 
o £3.44 biliwn.

Ac, fel rhan o’n cymorth rheoli cyfrifon parhaus, gallwn roi’r holl wybodaeth a’r offer sydd 
eu hangen arnoch i adrodd ar effaith gwerth cymdeithasol eich prosiect. 

I wybod rhagor am werth cymdeithasol ac i weld y ffigurau diweddaraf ewch i pagabo.co.uk/social-value

Cynhyrchedd  
Gweithlu (GYC)

Cyfanswm Gwerth  
£1,238,629,525

Buddion i EconomÏau 
Lleol (LM3)

Cyfanswm Gwerth  
£1,648,777,825

Prentisiaid
Cyfanswm – 944

Cyfanswm Gwerth  
£28,122,256

Swyddi a 
Ddiogelwyd
Cyfanswm – 14,353

Cyfanswm Gwerth  
£418,488,097

Swyddi  Newydd 
Cyfanswm –3,588

Cyfanswm Gwerth 
£ 104,612,275

Lleoliadau Gwaith
Cyfanswm – 1,118

Cyfanswm Gwerth  
£1,283,688

This information includes all projects up to 28/02/2021

£0.9m

£35.7m £1.17bn

£628.1m

£1.57bn

£27.9m

£8.53m

£3.44biliwn

Yr Alban

Allwedd

Gogledd Lloegr

Canolbarth Lloegr

De-orllewin Lloegr

Cymru

De-ddwyrain Lloegr

Gogledd Iwerddon

Cyfanswm yr e�aith 
gymdeithasol ac 
economaidd 

This information includes all projects up to 28/02/2021

£0.9m

£35.7m £1.17bn

£628.1m

£1.57bn

£27.9m

£8.53m

£3.44biliwn

Yr Alban

Allwedd

Gogledd Lloegr

Canolbarth Lloegr

De-orllewin Lloegr

Cymru

De-ddwyrain Lloegr

Gogledd Iwerddon

Cyfanswm yr e�aith 
gymdeithasol ac 
economaidd 
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Cymorth o’r dechrau i’r diwedd drwy gydol eich cytundeb

Y cymorth a ddarparwn: 

Asesu Dichonoldeb y Prosiect 

Cyngor ar Gaffael 

Ymgysylltu Cynnar â’r Contractwr

Paratoi Dogfennau 

Rheoli’r Broses Dendro 

Hwylyso Gwerthuso’r Tendr 

Penodi Contracwyr 

Sefydlu Cytundeb Gwasanaethau Cyn Adeiladu 

Rheoli ac Arfarnu Dangosyddion Perfformiad                 
        Allweddol

Rheoli Cysylltiadau Contractwyr 

Nid yw ein gwaith yn dod i ben pan fyddwch wedi dewis 
Fframwaith. Rydym yn gweithio’n agos gyda chi trwy gydol 
y prosiect, gan ddarparu cymorth ac arweiniad i sicrhau 
eich bod yn cael y gwerth mwyaf o’ch contract.
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Penodi’ch                                                                           
cyflenwr

Boed yn Ddyfarniad Uniongyrchol (DA) 
neu Gystadleuaeth Bellach (FC), mae 
ein fframweithiau yn gwneud y gwaith 
o benodi cyflenwr yn haws ac yn fwy 
effeithiol. 

Drwy gydol y broses, rydym yn helpu 
i gydlynu’r penodiad ar eich rhan, 
gan gydgysylltu â chi, â’r awdurdod 
contractio a’r contractwyr.

Fel rhan o’n dull gweithredu hyblyg, 
nawr gallwch ddyfarnu’ch math o 
gontract trwy NEC3, NEC4 neu JCT. 
Mae hyn yn berthnasol i bob un o’n 
fframweithiau adeiladu.

DYFARNIAD 
UNIONGYR-CHOL

AR UNWAITH 4-6 WYTHNOS 8-10 WYTHNOS

CYSTADLEUAETH 
BELLACH (DAU GAM) 

CYSTADLEUAETH BELLACH 
(UN CAM)

Cytundeb Mynediad y Cleient (CAA) – Adolygu, llofnodi a dychwelyd y CAA (ar gael yn pagabo.co.uk)

Datganiad o Ddiddordeb (EoI) – EoI yw’r llwybr a argymhellir ar gyfer ymgysylltu 
cynnar â’n contractwyr rydym yn ymddiried ynddynt a bydd yn dangos:

Y llwybr caffael o’ch dewis, cwmpas y prosiect,
math o gontract, pryd bydd y caffael yn digwydd, pryd bydd yr adeiladu’n dechrau, 

amcangyfrif gwerth y prosiect

Cystadleuaeth Bellach 
Caiff A FC ei roi i’r holl gontractwyr sydd â diddordeb o fewn y Lot a’r Rhanbarth 
perthnasol. Gellir defnyddio unrhyw fath o gontract ar gyfer hyn fel NEC neu JCT, 

gyda diwygiadau’r cleient ei hunan

Gwerthuso – byddwn yn darparu taenlenni i helpu i werthuso dogfennau FC gan 
gontractwyr a gallwn fod yn bresennol yn y broses gymedroli

Gwiriadau Ansawdd a Phris
Byddwn yn cyflenwi dogfennau 

contractwyr, gan gynnwys cymarebau 
ansawdd a phris wedi’u tendro

Achos Busnes
Rydym yn darparu templedi a 

chymorth wrth ddrafftio achos busnes 
ar gyfer y contractwr o’ch dewis

Contract Hyblyg
Ar gyfer y broses Dyfarniad 

Uniongyrchol, mae’r nath o gontract 
yn hyblyg, gallwch ddefnyddio NEC3, 
NEC4 a JCT, ond mae modd gwneud 

diwygiadau penodol i’r contract

Cam Dau
Mae un contractwr yn cael ei ddewis 

o Gam Un fel hoff gontractwr i 
symud ymlaen i’r cam Cytundeb 
Gwasanaethau Cyn Adeiladu. 

Yna, mae’r contractor yn mynd ati i 
ddylunio’r prosiect, llunio cost y prosiect 

ac yn cytuno â chi ar y contract

Cam Sengl
Gallwn gyflenwi dogfennau er

mwyn rhoi modd i chi baratoi tendr 
cadarn a helpu i lunio’r tendr os bydd 

angen. 
Yna caiff dogfennau FC eu paratoi 

a’u cyflwyno gan y contractwyr 
perthnasol

Un Cam
Gall y ddogfen Cam Un gynnwys:

• Cwestiynau ansawdd
• Rhaglen cyn adeiladu

• Datganiadau dull
• Rhagarweiniadau cost/canran

• Costau cyffredinol ac elw
• Rhestr cyfraddau

• Ffioedd ar gyfer Cytundeb 
Gwasanaethau Cyn Adeiladu

• CVs ar gyfer rheolwyr

DYFARNU’R CONTRACT

Nodi Contractor
Trafod cwmpas y prosiect
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Gwerth Prosiect
Hyd at £1m

Math
Cystadleuaeth 
Bellach yn unig

Tymor
Tan Fawrth 2023

Awdurdod Contractio
Red Kite Learning Trust

Contractwyr
100+ rhanbarthol a chenedlaethol                      
(ar draws 174 o ranbarthau)

Cyfeirnod OJEU: 2018/S 026-057636

Adeiladwch eich cadwyn gyflenwi’ch hun gyda mynediad hawdd i 
gyflenwyr cymeradwy 

Gwnewch gaffael ar gyfer prosiectau adeiladu bach yn haws ac yn fwy 
cost-effeithiol gyda System Brynu Ddeinamig (DPS) Pagabo ar gyfer 
Gwaith Bach.

Mae’r DPS yn eich cysylltu â busnesau masnach o bob maint ar draws y DU, 
gan ddarparu llwybr caffael sy’n cydymffurfio â’r DU ar gyfer prosiectau a 
gwasanaethau hyd at £1m.

Mae contractwyr wedi cael eu cymhwyso ymlaen llaw, fel y gallwch eu 
gwahodd i wneud cynnig am waith a gallwch fod yn hyderus bod ganddynt 
y gallu, y capasiti, y llywodraethu a’r hyfywedd sydd eu hangen ar eich 
prosiect.  

System Brynu Ddeinamig ar gyfer Gwaith Bach                                             
Hyd at £1m 

“Roedd system DPS Pagabo wedi gweithio’n 
esmwyth gan wneud popeth yn llawer haws i NEO. 
Roedd hyn wedi creu argraff arnom. Roedden 
ni’n gallu cynnig ateb gwerth gorau i’r cleient, yn 
gydsyniol ac mewn ffordd hynod effeithlon.” 
Alistair Hodgson, Rheolwr-gyfarwyddwr, Neo Property Solutions

Ffeithiau Fframwaith



DPS ar gyfer 
G

w
aith Bach

8

Mynediad at ystod lawn o grefftau

Toi DiogeluMecanyddol a 
Thrydanol

Cael Gwared ar 
Asbestos

Drysau a Ffenestri

Cegin

Diogelwch 
Tân

Draenio

Adeiladu

Saernïaeth A mwy

Buddion ein DPS 
Arbed Amser  
Mae ein DPS yn hwyluso’ch prosiect caffael gan helpu i gyflymu’r broses.

Cydymffurfio 
Mae’r holl gyflenwyr ar y DPS wedi’u cymhwyso ymlaen llaw, a gallwch fod 
yn hyderus bod ganddynt y sgiliau, y llywodraethu a’r hyfywedd busnes sydd 
eu hangen ar eich busnes. 

Ansawdd a Gwerth  
Mae’r holl gyflenwyr wedi cael eu dewis yn seiliedig ar eu gallu i gyflawni 
ansawdd a gwerth yn y farchnad. 

Dewis 
Gyda thros 100 o gyflenwyr wedi’u cymhwyso ymlaen llaw, mae ein DPS yn 
cynnig ystod o opsiynau ansawdd i’ch prosiect nesaf. 

Mae’n gweithio’n syml
Mae mor hawdd defnyddio’r DPS gan ddilyn 3 cham syml: 

 I wybod rhagor am DPS, ffoniwch ni ar 01482 975883 neu ewch i pagabo.co.uk

Cysylltwch â thîm Pagabo ar  01482 975 883 
neu dps@pagabo.co.uk a rhowch fanylion y prosiect i ni.

    Bydd ein tîm rheoli cyfrifon yn rhoi rhestr lawn o gontractwyr addas, sydd i gyd 
yn cydymffurfio ag OJEU ac yn gymwysedig ar gyfer eich prosiect.

  Dechreuwch ymgysylltu â’r contractwyr o’ch dewis trwy Gystadleuaeth Bellach 
gyda chymorth tîm Pagabo, cyn  dyfarnu’r prosiect ar y diwedd. 

1

2

3
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Ffeithiau Fframwaith

Gwerth y Prosiect
£250k-£10m

Lotiau
3

Math
Cystadleuaeth Bellach 
neu Ddyfarniad 
Uniongyrchol

Tymor
Tan Ragfyr 2022

Awdurdod Contractio
The Education Alliance 
Trust

Contractwyr
Dros 40 rhanbarthol 
a chenedlaethol

Eich llwybr i brosiectau adeiladu llwyddiannus 

Manteisiwch ar gaffael symlach a gwerth gorau ar eich holl brosiectau 
adeiladu canolig trwy ein Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Gwaith 
Canolig.

Gellir defnyddio’r Fframwaith hwn sy’n cydymffurfio’n llawn ag OJEU i 
gomisiynu ystod lawn o waith adeiladu, sy’n werth rhwng £250k a £10m.

Gan ddarparu gwir werth a chystadleuaeth, mae’n cynnwys dros 40 o 
gontractwyr rhanbarthol a chenedlaethol, wedi’u rhannu ar draws 3 band 
gwerth prosiect. Ac mae hyblygrwydd llwyr o ran sut rydych yn dyfarnu’ch 
contract - naill ai Dyfarniad Uniongyrchol i’ch hoff gontractwr neu fynd 
trwy broses Cystadleuaeth Bellach.

Fframwaith Gwaith Canolig  | £250k-£10m 
Cyfeirnod OJEU: 2018/S 195-440584

“Dwi wrth fy modd gyda chanlyniad y Fframwaith 
arloesol hwn. Roedd ansawdd y cynigion yn 
eithriadol, ac rydyn ni nawr yn gallu cynnig y 
safonau gorau oll ar lefel leol – bwndel sydd 
heb gael ei gydosod o’r blaen ar y fath raddfa i 
sefydliadau adeiladu BbaCh ledled y DU.”
Jennifer A Jewitt FCCA CPFA, Cyfarwyddwr Cyllid a Datblygu 
Busnes, The Education Alliance
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Cyflenwyr Ynys Môn Gwynedd Conwy a Sir 
Ddinbych

De-orrlewin Cymru 
(Ceredigion, Sir 
Gaerfyrddin, Sir 

Benfro)

Cymoedd 
Canolog (Merthyr 
Tudful, Rhondda 

Cynon Taf)

               
Cymoedd 

Gwent (Blaenau 
Gwent, Caerffili,

Torfaen)

Pen-y-bont 
ar Ogwr a 

Chastell-nedd 
Port Talbot

Abertawe Sir Fynwy a 
Chasnewydd 

Caerdydd a 
Bro Morgann-

wg
Sir y Fflint a 

Wrecsam Powys

—

—

—

—

—

—

—

Dadansoddiad o lotiau a chyflenwyr 

Cyflenwyr Lot 1 – Contractau rhwng £250k a £1m

I wybod rhagor am y Fframwaith Gwaith Canolig ffoniwch ni ar 01482 975883 neu ewch i pagabo.co.uk

Wedi’u cwmpasu gan DPS ar gyfer 
Gwaith Bach
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Cyflenwyr Lot 2 – Contractau rhwng £1m a £5m

I wybod rhagor am y Fframwaith Gwaith Canolig ffoniwch ni ar 01482 975883 neu ewch i pagabo.co.uk

Cyflenwyr Ynys Môn Gwynedd Conwy a Sir 
Ddinbych

De-orrlewin 
Cymru 

(Ceredigion, Sir 
Gaerfyrddin, Sir 

Benfro)

Cymoedd 
Canolog 

(Merthyr Tudful, 
Rhondda Cynon 

Taf)

Cymoedd Gwent 
(Blaenau Gwent, 

Caerffili,
Torfaen)

Pen-y-bont 
ar Ogwr a 

Chastell-nedd 
Port Talbot

Abertawe Sir Fynwy a 
Chasnewydd 

Caerdydd 
a Bro 

Morgann-wg
Sir y Fflint a 

Wrecsam Powys

ENGIE 
Regeneration 
Limited

Henry Brothers 
Limited

Morgan Sindall 
Construction 
and 
Infrastructure 
Ltd

O'Hare & 
McGovern Ltd

Seddon 
Construction 
Limited

Tilbury Douglas 
Construction 
Limited

VINCI 
Construction UK 
Limited
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Cyflenwyr Lot 3 – Contractau rhwng £5m a £10m

I wybod rhagor am y Fframwaith Gwaith Canolig ffoniwch ni ar 01482 975883 neu ewch i pagabo.co.uk

Cyflenwyr Ynys Môn Gwynedd Conwy a Sir 
Ddinbych

De-orrlewin Cymru 
(Ceredigion, Sir 
Gaerfyrddin, Sir 

Benfro)

Cymoedd 
Canolog 

(Merthyr Tudful, 
Rhondda Cynon 

Taf)

Cymoedd 
Gwent 

(Blaenau 
Gwent, 

Caerffili,
Torfaen)

Pen-y-bont 
ar Ogwr a 
Chastell-
nedd Port 

Talbot

Abertawe Sir Fynwy a 
Chasnewydd 

Caerdydd 
a Bro 

Morgann-
wg

Sir y Fflint a 
Wrecsam Powys

ENGIE 
Regeneration 
Limited

Henry Brothers 
Limited

Morgan Sindall 
Construction 
and 
Infrastructure 
Ltd

O'Hare & 
McGovern Ltd

Seddon 
Construction 
Limited

Tilbury Douglas 
Construction 
Limited

VINCI 
Construction UK 
Limited
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Fframwaith Gwaith Mawr  | £5m+
Cyfeirnod OJEU: 2019/S 175-425464

Ffeithiau Fframwaith

Lotiau
3

Gwerth y Prosiect
£5m+

Math
Cystadleuaeth Bellach 
neu Ddyfarniad 
Uniongyrchol

Tymor
Tan Ebrill 2026

Awdurdod Contractio
Cumbria, 
Northumberland, Tyne 
& Wear NHS Foundation 
Trust

Contractwyr
26 cenedlaethol

Rhestr Contractwyr Wrth Gefn 

Nodwedd newydd o’r Fframwaith Gwaith Mawr yw’r rhestr o gontractwyr wrth gefn. O ran Dyfarniad Uniongyrchol, mae’r contractwyr hyn yn gallu dod â chleien-
tiaid i’r fframwaith ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, os na all y 6 chontractwr craidd gynhyrchu’r nifer a ddymunir o gynigion, rhoddir cyfle i’r holl gontractwyr wrth 
gefn wedyn, a dim ond bryd hynny, gynnig am y gwaith o dan Gystadleuaeth Bellach. Er na all contractwyr wrth gefn gynnig am waith o dan Gystadleuaeth Bellach 
ar unrhyw adeg arall, maen nhw’n parhau i fod o’r ansawdd uchaf a byddan nhw’n gweithredu fel rhwyd ddiogelwch i sicrhau eich bod yn cael y nifer o gynigion 
sydd eu hangen arnoch.

Gwneud i brosiectau adeiladu blaenllaw ddigwydd 

Defnyddiwch y contractwyr cywir a chael y gwerth gorau yn y farchnad ar gyfer 
pob prosiect adeiladu ar raddfa fawr gyda’n Fframwaith Gwaith Mawr.

Y Fframwaith hwn sy’n cydymffurfio’n llawn ag OJEU yw’r ffordd fwyaf cystadleuol 
a hyblyg o weithio gyda chontractwyr cenedlaethol mawr, gan alluogi Dyfarniad 
Uniongyrchol i un neu berfformio Cystadleuaeth Bellach gyda rhagor.

Yn addas ar gyfer prosiectau o £5m a mwy ledled y DU, mae’r Fframwaith hefyd 
yn rhoi cyfle i gael cyllid ar gyfer eich prosiectau, y mae tîm Pagabo yn hapus i 
gynorthwyo ag ef.

“Roedd y rhyngwyneb â phroses Pagabo yn 
hawdd. Roedd y porth a thryloywder gwybodaeth 
wedi hwyluso’r gwaith o asesu’r cyfle i’n busnes. 
Roedd y broses o gydymffurfio ag OJEU yn golygu 
bod lefel iach o gystadleuaeth yn ogystal â ffocws 
ar gynyddu ansawdd a gwerth i’r cleient.”
Paul Farnes, Rheolwr Prosiect, Sir Robert McAlpine
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Dadansoddiad o lotiau a chyflenwyr

I wybod rhagor am y Fframwaith Gwaith Mawr, ffoniwch ni ar 01482 975883 neu ewch i pagabo.co.uk

Cyflenwyr Craidd Lot 1 - £5m-£15m Lot 2 £15m-£30m Lot 3 £30m+

ISG

Kier

Morgan Sindall

Sir Robert McAlpine

VINCI

Wates

Wilmott Dixon

Cyflenwyr Wrth Gefn Lot 1 - £5m-£15m Lot 2 £15m-£30m Lot 3 £30m+

BAM

Galliford Try

Kier

Tilbury Douglas

Wates
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Gyrru gwerth o’r dylunio i’r gweithredu 

Wedi’i greu’n benodol gydag un pwrpas mewn 
golwg, mae ein Fframwaith Datrysiadau Maes Parcio 
yn eich helpu i ddod o hyd i’r partner gorau ar gyfer 
eich holl brosiectau maes parcio a’i benodi.

P’un a yw’n dylunio, adeiladu, gweithredu neu hyd 
yn oed ariannu’ch maes parcio, mae’r Fframwaith 
arloesol hwn yn rhoi mynediad cydymffurfiol i 6 
chontractwr cenedlaethol arbenigol.

Fframwaith Datrysiadau Maes Parcio  | £Anghyfyngedig

Cyfeirnod OJEU: 2017/S 107-216169

Lotiau
3

Math
Cystadleuaeth Bellach 
neu Ddyfarniad 
Uniongyrchol

Awdurdod Contractio
Cumbria, 
Northumberland, Tyne 
& Wear NHS Foundation 
Trust

Contractwyr
6 cenedlaethol

Gwerth y Prosiect
£Anghyfyngedig

Tymor
Tan Awst 2021

“Dwi wedi defnyddio Fframweithiau Pagabo 
ers nifer o flynyddoedd, a phan oedd rhaid 
i ni ddatblygu maes parcio, eu Fframwaith 
Datrysiadau Maes Parcio oedd y dewis amlwg. 
Mae’r cymorth dwi’n ei gael ganddynt nhw trwy 
gydol y broses gaffael bob amser yn amhrisiadwy.”
Frank Hennessy, Cyfarwyddwr Ailddatblygu, Ymddiriedolaeth 
GIG Ysbyty Cenedaethol Brenhinol Orthopedeg

Ffeithiau Fframwaith



Datrysiadau 
M

aes Parcio
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Dadansoddiad o lotiau a chyflenwyr

I wybod rhagor am y Fframwaith Datrysiadau Maes Parcio, ffoniwch ni ar 01482 975883 neu ewch i pagabo.co.uk

Cyflenwyr Lot 1 – Dylunio, Adeiladu a Chyllido Lot 2 – Gweithredu a Chyllido Lot 3 – Datrysiad Cyflawn

NCP

Prime Plc Vinci

Q Park

Saba

Tilbury Douglas Construction Limited
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Dod â bywyd newydd i’ch adeiladau 

Wedi’i gynllunio ar gyfer eich holl waith 
sy’n gysylltiedig ag ailwampio, mae 
ein Fframwaith Datrysiadau Ailffitio ac 
Ailwampio yn darparu mynediad i ystod o 
gontractwyr ailffitio arbenigol, gan helpu 
sefydliadau’r sector cyhoeddus i gael 
gafael ar yr arbenigedd cywir am y pris 
iawn.

Fframwaith Datrysiadau Ailffitio ac Ailwampio | £250k+

Cyfeirnod OJEU: 2018/S 236-538730

“Roedd Fframwaith Pagabo yn arbennig o 
ddefnyddiol er mwyn penodi Contractwr yn gyflym 
ar gyfer prosiect â chyfyngiadau amser difrifol. 
Cytunwyd ar gostau, dechreuodd y gwaith ar y 
safle yn gynnar, a chafodd y prosiect ei gwblhau 
i safon uchel iawn ac yn brydlon. Roedd hyn yn 
hanfodol fel y gallai’r Brifysgol ddefnyddio’r lle ar 
ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd.”
Ray Matthews, Rheolwr Cynorthwyol Ystadau, Queen’s 
University Belfast

Lotiau
5

Gwerth y Prosiect
£250k+

Tymor
Tan Chwefror 2023

Awdurdod contractio
Red Kite Learning 
Trust

Math
Cystadleuaeth Bellach 
neu Ddyfarniad 
Uniongyrchol

Contractwyr
Amrywiaeth o 
gontractwyr rhanbarthol 
a chenedlaethol

Ffeithiau Fframwaith



Ailffi
tio ac Ailw
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Meysydd a gwmpesir gan y Fframwaith 

Cragen a Chraidd

Ailwampio Categori A 

Ailwampio Categori B 

Ailwampio Mewnol (mewn meddiannaeth) 

Ailwampio Mewnol (adeilad gwag)

Ailwampio Torri a Cherfio (dim addasu strwythurol) 

Ailwampio Torri a Cherfio (gydag addasiadau 
strwythurol) 

Lotiau’r Fframwaith

Lot 1 – £250k-£1m

Lot 2 – £1m-£5m

Lot 3 – £5m-£15m

Lot 4 – £15m-£30m

Lot 5 – £30m+

Y Fframwaith perffaith ar gyfer ystod lawn 
o brosiectau ailffitio ac ailwampio: 
Mae’r Fframwaith wedi’i strwythuro o amgylch 5 Lot seiliedig ar 
werth prosiect, gan gwmpasu ystod lawn o brosiectau ailffitio ac 
ailwampio:
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Dadansoddiad o lotiau a chyflenwyr

Cyflenwyr Lot 1: Contractau rhwng
£250k a £1m

Lot 2: Contractau rhwng £1m 
a £5m

Lot 3: Contractau rhwng  
£5m a £15m

Lot 4: Contractau rhwng 
£15m a £30m

Lot 5: Contractau o 
£30m+

ENGIE Regeneration

ISG Fit Out

John Graham Construction

Seddon Construction

VINCI Contruction UK

Willmott Dixon Interiors

I wybod rhagor am y Fframwaith Datrysiadau Ailffitio ac Ailwampio, ffoniwch ni ar 01482 975883 neu ewch i pagabo.co.uk



Ailffi
tio ac Ailw
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Nodiadau
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Lotiau
19

Gwerth y Prosiect
£Anghyfyngedig

Tymor
Tan Ebrill 2024

Awdurdod Contractio
The Education Alliance 
Trust

Math
Cystadleuaeth Bellach 
neu Ddyfarniad 
Uniongyrchol

Ymgynghorwyr
73 rhanbarthol a 
chenedlaethol

Arbenigedd dibynadwy ar gyfer pob prosiect. 

Gallwch gaffael yr ymgynghorwyr a’r gwasanaethau 
proffesiynol cywir yn gyflym ac yn hawdd ar gyfer 
eich prosiect adeiladu neu ddatblygu nesaf, gyda’n 
Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau 
Proffesiynol mewn Adeiladu a Safleoedd.

Mae’r fframwaith yn darparu mynediad syml, hyblyg 
a thryloyw i 78 o ddarparwyr a ddewiswyd yn ofalus, 
wedi’u rhannu ar draws 19 o lotiau gwahanol a 
7 ardal ranbarthol. Nid oes cyfyngiad ar werth y 
prosiect a gallwch ei gaffael naill ai trwy Ddyfarniad 
Uniongyrchol neu Gystadleuaeth Bellach.

Penodwch un darparwr gan ddefnyddio Lot 1, neu yn 
unigol trwy Lotiau 2-19.

Fframwaith Gwasanaethau Proffesiynol  | £Anghyfyngedig

Cyfeirnod OJEU: 2020/S 079-187629 

“Mae Fframwaith Gwasanaethau Proffesiynol Pagabo wedi 
dod yn ddatrysiad caffael a gydnabyddir gan y diwydiant 
ar gyfer y Sector Cyhoeddus ac mae’n parhau i fynd o nerth 
i nerth. Mae Faithful+Gould yn falch o fod yn gysylltiedig â 
fframwaith mor llwyddiannus ac rydym yn edrych ymlaen 
at  barhau i’w ddefnyddio i gefnogi ein nifer gynyddol o 
gleientiaid yn y Sector Cyhoeddus.”
Ian Plant, Cyfarwyddwr Fframwaith, Faithful+Gould

Ffeithiau’r  Fframwaith
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G
w

asanaethau 
Proffesiynol

Penodi’ch 
cyflenwr 
Gwasanaethau 
Proffesiynol

P’un a yw’n Ddyfarniad Uniongyrchol 
(DA) neu Gystadleuaeth Bellach (FC), 
mae ein Fframwaith Gwasanaethau 
Proffesiynol yn hwyluso’r broses 
o benodi cyflenwr ac mae’n fwy 
effeithiol.

Trwy gydol y broses, rydym yn helpu 
i gydlynu’r penodiad ar eich rhan, 
gan gydgysylltu â chi, â’r awdurdod 
contractio ac â’r ymgynghorwyr.

DYFARNIAD UNIONGYRCHOL 
(FAITHFUL+GOULD) CYSTADLEUAETH BELLACH DYFARNIAD UNIONGYRCHOL

Cytundeb Mynediad Cleient (CAA) – Adolygu, llofnodi a dychwelyd y CAA (ar gael yn pagabo.co.uk)

Mae dau lwybr i benodi gwasanaethau unigol trwy lotiau
2-19. Os bydd pum neu fwy o wasanaethau, defnyddir lot 1

Gellir defnyddio Lot 1 i gaffael pob 
gwasanaeth yng nghytundeb y 

fframwaith (lotiau 2019) fel apwyntiadau 
unigol neu amlddisgyblaeythol.

Datganiad i Ddiddordeb (Eol)
Eol yw’r llwybr a argymhellir ar 
gyfer ymgysylltu cynnar gyda’n 

hymgynghorywr y gallwch ymddiried 
ynddynt a bydd yn dangos:

• Pryd bydd eich caffael yn digwydd
• Pryd bydd angen y nwyddau /

gwasanaethau
• Amcangyfrif gwerth y prosiect a’r 

cwmpas

Gwiriadau Ansawdd a Phris
Byddwn ni’n cyflenwi dogfennau 

ymgynghorwyr, gan gynnwys cyfraddau 
dydd wedi’u tendro a sgôr ansawdd.

Ymgysylltu Cynnar
Hysbysu Faithful+Gould, gyda gofynion, 

er mwyn llunio’r cynnig.

Cynnig
Bydd Faithful+Gould yn gweithio gyda 
chi i bennu cwmpas y gwasanaethau 

gofynnol a chytuno ar y comisiwn.

Telerau ac Amodau’r Fframwaith
Datblygu Ffurflen Archebu a Chontract 

Yn ôl y Gofyn – i gynnwys cwmpas y 
gwasanaeth, pris a’r rhaglen.

Gwerthuso
Byddwn yn darparu taenlenni i 

helpu i werthuso dogfennau FC gan 
ymgynghorwyr.

Nodi Ymgynghorydd
Trafod cwmpas a gwasanaethau.

Dewis Ymgynghorydd
Trafod cwmpas a gwasanaethau.

Telerau ac Amodau’r Fframwaith
Datblygu Ffurflen Archebu a Chontract 

Yn ôl y Gofyn – i gynnwys cwmpas y 
gwasanaeth, pris a’r rhaglen.

Gwiriadau Ansawdd a Phris
Byddwn yn darparu dogfennau 

ymgynghorwyr gan gynnwys cyfraddau 
dydd wedi’u tendro a sgôr ansawdd.Cystadleuaeth Bellach (FC)

Gellir rhoi FC i bob darpar 
ymgynghorydd yn y Lot a’r Rhanbarth 

perthnasol.
• Byddwn yn darparu dogfennau fydd 

yn cynnwys digon o fanylion i roi modd i 
ymgynghorwyr baratoi tendr cywir.

•Yna bydd yr ymgynghorwyr perthnasol 
yn paratoi a chyflwyno

dogfennau FC.
• Yna, bydd dogfennau FC a

gyflwynir yn cael eu hasesu a’u 
cymharu yn erbyn model gwerthuso a 

benderfynwyd ymlaen llaw.

DYFARNU’R CONTRACT
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Lot 1 –  Datrysiadau Gwasanaeth Cyflawn
Lot 2 –  Peirianneg Sifil
Lot 3 –  Peirianneg Strwythurol
Lot 4 –  Ymgynghorwyr Cost a Syrfëwyr Meintiau, Rheolwr 
Prosiect a Rhaglen, Ymgynghorydd Arweiniol
Lot 5 –  Gwneud Arolwg o Adeiladau
Lot 6 -  Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu
Lot 7 -  Gwasanaethau Dylunio Pensaernïol
Lot 8 -  Gwasanaethau Dylunio Pensaernïol Tirwedd
Lot 9 -  Goruchwyliwr Safle/Clerc Gwaith
Lot 10 -  Rheoli Asedau/Ystad
Lot 11 -  Datrysiadau Cyllid ac Ysgrifennu Cynigion
Lot 12 -  Gwasanaethau Archaeolegol
Lot 13 - Ymgynghoriaeth Cynaliadwyedd ac Amgylcheddol
Lot 14 - Cynllunio Trefol a Phrif Gynllunio
Lot 15 - Treftadaeth
Lot 16 - Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch gan gynnwys Prif 
Wasanaethau Dylunio
Lot 17 - Ymgynghoriaeth Asbestos
Lot 18 - Asbestos Consultancy
Lot 19 - Ymgynghoriaeth Dŵr gan gynnwys Monitro Legionella

Dadansoddiad o lotiau Darparwr Lot 1 - Faithful+Gould

Contractwr Lot 1

Faithful+Gould

Lot 1 - Datrysiadau Gwasanaeth Cyflawn
Mae Lot 1 yn rhoi modd i chi ddefnyddio’r ystod lawn o wasanaethau 
(popeth o Lotiau 2 i 19) dan un darparwr cenedlaethol.

Bydd ein darparwr Lot 1, Faithful+Gould, yn gweithio gyda chi i 
ddatblygu’r brîff comisiwn ac yna i gasglu’r tîm gorau i gyflawni’ch 
prosiect yn effeithiol.

Os bydd angen pum gwasanaeth neu fwy bydd y prosiect yn 
defnyddio Lot 1.
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Contractwr Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7

AECOM

Atkins

Baker Hicks

Cambria Consulting

EdgePS

Faithful+Gould

Mace

McCann & Partners

MICA Architects

Pick Everard

Purcell Architecture

S I Sealy & Associates

Space & Place

Turner & Townsend

WH Stephens

WT Partnership

WSP UK

Dadansoddiad o lotiau a chyflenwyr

I wybod rhagor am y Fframwaith Gwasanaethau Proffesiynol, ffoniwch ni ar 01482 975883 neu ewch i pagabo.co.uk

G
w

asanaethau 
Proffesiynol
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Contractwr Lot 8 Lot 9 Lot 10 Lot 11 Lot 12 Lot 13

AM Bid

Atkins

Austin Smith Lord

Colour Urban Design

E3 Cube

Faithful+Gould

Hickton Consultants

Hollis

IDP

Mott MacDonald

NPS Property 
Consultants

Pick Everard

RSK Environment

Stradia

The Environment 
Partnership

Wardell Armstrong

WSP UK

I wybod rhagor am y Fframwaith Gwasanaethau Proffesiynol, ffoniwch ni ar 01482 975883 neu ewch i pagabo.co.uk

Dadansoddiad o lotiau a chyflenwyr
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G
w

asanaethau 
Proffesiynol

Contractwr Lot 14 Lot 15 Lot 16 Lot 17 Lot 18 Lot 19

Atkins

Austin Smith Lord

E3 Cube

Environtal Essentials

Environtec

Faithful+Gould

Hydrock Consultants

International Fire 
Consultants
Keelagher Okey 
Associates

Lucion Environmental

Mott MacDonald

Pick Everard

Purcell Architecture

RSK Environment

Tersus Consultancy

The Environment 
Partnership

Turner & Townsend

WH Stephens

WSP UK

I wybod rhagor am y Fframwaith Gwasanaethau Proffesiynol, ffoniwch ni ar 01482 975883 neu ewch i pagabo.co.uk
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Buddion       
cydweithredu

Cytgord Caffael

Pam defnyddio Pagabo i gydweithredu ar brosiectau adeiladu?

Yn Pagabo rydym yn gwerthfawrogi cydweithredu yn ein hecosystem yn fawr. 
Mae’n dod â chontractwyr, ymgynghorwyr a chyflenwyr ynghyd, ac yna ffocysu eu 
hymdrechion ar nod cyffredin. Mae hyn yn rhoi’r ffordd fwyaf syml ac effeithiol o 
gaffael prosiectau i gleientiaid.

Pan fydd cydweithredu’n gryf, mae aelodau’r ecosystem yn cronni eu hadnoddau, 
eu gwybodaeth ac yn blaenoriaethu’r gwaith o gyflawni nodau cyffredin sy’n 
dibynnu ar linell amser a chyllideb yr holl broses, yn hytrach na’u nodau eu hunain. 
Dyma, wrth gwrs, yw’r ffordd ddelfrydol o gynnal prosiectau.

Gwell Cyfathrebu
Bydd cydweithredu rhwng 

sefydliadau yn hwyluso gwell 
llinellau cyfathrebu a’r holl fuddion 

sy’n dod gyda nhw.

Gwell amserlenni
Bydd gan sefydliadau sy’n cyd-

weithredu yr un nod ac felly maen 
nhw fel arfer yn gallu gwneud 
pethau’n gyflymach ac yn fwy 

effeithlon.

Gwell hyblygrwydd o ran
cyfeiriad y prosiect

Mae sefydliadau sy’n cydweithredu 
mewn safle cryfach i addasu i’r 

newidiadau mewn gofynion.

Gwell datrysiadau dylunio
Bydd cydweithredu yn caniatáu ar 
gyfer ystod ehangach o syniadau 
a bydd yn meithrin arloesedd yn 

ystod y broses ddylunio.

Gwell adeiladwyedd
Mae ymgysylltu cynnar â’r 

contractwr yn y broses ddylunio yn 
sicrhau bod unrhyw ddyluniadau 
cymeradwy yn adeiladwy a bod 

modd cynnwys cadwyn gyflenwi’r 
contractwr.

  Rheoli cyllideb yn well
Bydd gan sefydliadau sy’n 

cydweithredu well ddealltwriaeth 
o gyfanswm y costau a byddant 
mewn gwell sefyllfa i’w rheoli.

Gadewch i ni wneud caffael yn syml trwy gydweithredu.

Gadewch i ni wneud y gwaith caled. Gallwn ofalu am bopeth o ddichonoldeb 
hyd at adeiladu a phopeth rhyngddynt. Dyma ein hamrywiaeth o fframweithiau 
cwbl hyblyg a chydsyniol. Gellir defnyddio pob un ohonynt ar y cyd.

 - Gwaith Mawr   - Gwasanaethau Proffesiynol 
 - Gwaith Canolig   - DPS (ar gyfer gwaith bach) 
 - Datrysiadau Maes Parcio  - Cyflenwadau Bwyd Arlwyo 
 - Datrysiadau Dodrefn  - Glanhau Rhanbarthol  
 - Datrysiadau Ailffitio ac Ailwampio  - Datrysiadau TGCh 
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Nodiadau
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Angen cymorth i ddewis y 
Fframwaith iawn ar gyfer eich 
prosiect gwaith adeiladu?

Defnyddiwch y tabl defnyddiol 
i’ch helpu i benderfynu’n 
gyflym:

Dod o hyd i’ch Fframwaith yn gyflym

DPS
Hyd at £1m

Gwaith Canolig
£250k-£10m

Gwaith Mawr
£5m+

Datrysiadau 
Maes Parciio
£Unrestricted

Datrysiadau 
Ailffitio ac
Ailwampio

£250k+

Gwasanaethau 
Proffesiynol

£Anghyfyngedig

Datrysiadau Arbenigol

Cyflymder

Cydymffurfio

Dyfarniad Uniongyrchol

Cystadleuaeth Bellach

Ystyriol o BBaCh

Mynediad i gontractwyr 
Haen 1

Mynediad i 
ymgynghorwyr profedig, 
o safon

Mynediad i gyllid

Cyfraddau elw a chostau 
cyffredinol wedi’u 
tendro’n gyffredinol
Mynediad i gyfraddau 
dydd wedi’u tendro’n 
gystadleuol

Rheoli Prosiect
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Atebion i gwestiynau cyffredin
Faint mae’n costio i ddefnyddio Fframwaith Pagabo?
Nid oes unrhyw gost ymlaen llaw i gael mynediad at un o’n cytundebau 
Fframwaith. Yn lle hynny, rydym yn codi canran fach sydd wedi’i 
gynnwys yng nghyfanswm y pris rydych yn ei dalu i’r contractwr neu’r 
ymgynghorydd penodedig ac wedi’i wasgaru dros gyfnod y prosiect.

Mae angen Gwaith Canolig arnaf, ond ddim yn siŵr pa rhanbarth rwyf 
ynddo?
Dim problem. Ffoniwch ni ar 01482 975883, gadewch i ni wybod lleoliad y 
prosiect adeiladu a byddwn yn gallu dweud wrthych ym mha ardal y bydd 
yn dod o dani.

Mae cyllideb o £8m gan fy mhrosiect adeiladu. Oes angen Gwaith 
Canolig neu Fawr arnaf?
Er bod y ddau opsiwn ar gael, bydd yr un mwyaf addas i symud ymlaen 
ag ef yn dibynnu ar sut rydych am fynd at y prosiect. Os ydych yn ystyried 
ymgysylltu â chontractwyr cenedlaethol mawr, Gwaith Mawr fydd y 
Fframwaith mwyaf addas. Fodd bynnag, os yw’n well gennych y ffocws 
y gall contractwr rhanbarthol ddod ag ef, Gwaith Canolig fydd y dewis 
gorau.

Mae cyllideb o £500k gan fy mhrosiect adeiladu. A ddylwn i ddefnyddio’r 
DPS neu’r Gwaith Canolig?
Unwaith eto, mae’r ddau opsiwn yn agored i chi. Os ydych yn ystyried 
Dyfarniad Uniongyrchol i gontractwr rydych yn ei adnabod yn barod, 
Gwaith Canolig fydd y dewis gorau. Neu os hoffech gael barn am eich 
prosiect gan nifer fawr o gontractwyr, neu rydych am ddatblygu eich 
cadwyn gyflenwi leol, bydd y DPS yn gwneud i hynny ddigwydd.

Mae prosiect gennyf sydd angen 5 gwasanaeth gan y Fframwaith 
Gwasanaethau Proffesiynol. A allaf benodi Ymgynghorwyr o’r lotiau 
perthnasol?
Na allwch. Os oes angen 5 neu fwy o wasanaethau o’r fframwaith 
Gwasanaethau Proffesiynol ar gyfer y prosiect, bydd y gofyniad yn 
defnyddio lot 1. Bydd hyn yn rhoi mynediad i chi at gadwyn gyflenwi 
Ymgynghorwyr Faithful + Gould.

Nid wyf wedi defnyddio Fframwaith o’r blaen. Beth yw’r broses ar gyfer 
dechrau arni?
Os ydych yn gweithio yn y Sector Cyhoeddus, mae defnyddio Fframwaith 
Pagabo yn un o’r ffyrdd hawsaf o ddechrau’ch prosiect adeiladu. Ar 
wahân i sicrhau eich bod yn cael y contractwr mwyaf addas ar gyfer y 
swydd, bydd tîm Pagabo hefyd yn gweithio gyda chi bob cam o’r ffordd i 
helpu i gadw pethau’n syml ac i sicrhau eich bod yn cael y gwerth gorau 
yn y farchnad. Rhowch alwad i ni er mwyn dechrau arni 01482 975883.
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