
CategorI Meini Prawf Gwybodaeth i'w asesu Cwestiwn Gwerthuso (Sut fydd S4C yn gwerthuso'r cais) Sylwadau Pwysoli

A Profiad

Disgrifiad llawn o brofiad 

perthnasol y tendrwr yn y pum 

mlynedd ddiwethaf ar gyfer 

pob lot perthansol gan gynnwys 

unrhyw wybodaeth berthnasol 

a nodir yn rhannau perthansol 

Atodiad 3.

Ydy'r darparwr wedi dangos profiad o ddarparu gwasanaethau 

tebyg i'r rhai sydd eu hangen ar gyfer y lot  yn y pum mlynedd 

ddiwethaf?

15.0

B Gwasanaeth o'r safon uchaf

Methodoleg ar gyfer darparu 

gwasanaeth o safon uchel trwy 

gydol cyfnod y cytundeb gyda 

systemau sicrwydd ansawdd 

mewn lle – yn weithredol, yn 

dechnegol ac yn greadigol, gan 

gynnwys prosesau monitro a 

gwerthuso

Ydy'r darparwr wedi dangos methodoleg gadarn ar gyfer sicrhau 

gwasanaeth o ansawdd uchel trwy gydol cyfnod y tendr gyda 

systemau sicrwydd ansawdd mewn lle – yn weithredol, yn 

dechnegol ac yn greadigol, gan gynnwys prosesau monitro a 

gwerthuso

12.5

C Seilwaith Gadarn

Datganiad methodoleg sy'n 

dangos seilwaith sy’n cefnogi 

elfennau technegol a 

meddalwedd y gwasanaeth                   

Ydy'r darparwr wedi dangos methodoleg gadarn ar gyfer sicrhau 

seilwaith sy’n cefnogi elfennau technegol a meddalwedd y 

gwasanaeth

5.0

D Cynllunio Staff yn Effeithiol

Datganiad methodoleg sy'n 

dangos cynlluniau staff 

effeithiol am gyfnod o 12 mis a 

hyfforddiant berthnasol i staff                   

Ydy'r darparwr wedi dangos methodoleg gadarn sy'n sicrhau 

cynlluniau staff effeithiol am gyfnod o 12 mis a hyfforddiant 

berthnasol i staff?

5.0

E Parhad busnes

Datganiad methodoleg sy'n 

dangos sut y bydd y darparwr 

yn sicrhau parhad busnes 

mewn sefyllfaoedd eithriadol a 

hefyd oddi mewn i'r cyfnod 

profi a rhedeg deuol y cyd-leoli

Ydy'r darparwr wedi dangos methodoleg gadarn fydd yn sicrhau 

parhad busnes mewn sefyllfaoedd eithriadol a hefyd oddi mewn 

i'r cyfnod profi a rhedeg deuol y cyd-leoli?

5.0

F Cyfathrebu

Datganiad methodoleg  ar gyfer 

cyfathrebu effeithiol ag S4C a'i 

phartneriaid

Ydy'r darparwr wedi dangos methodoleg gadarn ar gyfer 

cyfathrebu effeithiol ag S4C a'i phartneriaid?
2.5

G Hyblygrwydd

Datganiad methodoleg ar gyfer 

sicrhau hyblygrwydd i allu 

ymateb i swmp mawr o waith is-

deitlo ar fyr rybudd

Ydy'r darparwr wedi dangos methodoleg gadarn ar gyfer bod yn 

hyblyg i allu ymateb i swmp mawr o waith is-deitlo ar fyr rybudd?
5.0

H Cydymffurfiaeth

Datganiad methodoleg ar gyfer 

sicrhau dealltwriaeth o bolisiau 

perthnasol S4C ar gyfer y 

gwasanaethau a 

chydymffurfiaeth â hwy

Ydy'r darparwr wedi dangos methodoleg gadarn ar gyfer sicrhau 

dealltwriaeth o bolisiau perthnasol S4C ar gyfer y gwasanaethau a 

chydymffurfiaeth â hwy?

5.0

I Gallu Staff Allweddol
Gallu'r personel allweddol i 

ddarparu'r gwasanaethau

Oes gan y personel allweddol a enwir y cymwysderau, gallu 

ieithyddol angenrheidiol a phrofiad perthnasol?
10.0

J Sylwadau Cyfreithiol

Sylwadau yn deillio o'r 

nodiadau cyfreithiol a'r 

cytundeb drafft

Ydy'r sylwadau a wnaed yn gysylltiedig â'r nodiadau cyfreithiol a'r  

cytundeb drafft yn rhoi S4C mewn sefyllfa llai ffafriol?
5.0

K Cost

Cost flynyddol y 

gwasanaeth(au) i S4C a asesir 

yn unol â’r fethodoleg 

werthuso sydd wedi’i phennu 

ym mharagraff 3.2

Gan ddefnyddio'r fformiwla canlynol: ffi isaf a gynnigwyd fel rhan 

o'r tendr wedi ei rannu â'r ffi a roddwyd gan y tendrwr. Gall S4C 

eithrio ymatebion sy'n cynnig ffi anarferol o isel.
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