Dyddiad cyhoeddi: 04 Rhagfyr 2018

Fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol
Ysgrifennaf mewn ymateb i'ch cais am wybodaeth isod, dyddiedig 08 Tachwedd 2018,
pan ofynnoch am wybodaeth mewn perthynas â chytundeb fframwaith gwasanaethau
cyfreithiol 2014.
Er hwylustod, rwyf wedi atgynhyrchu eich cwestiynau isod ac wedi amlinellu ein
hymatebion cyfatebol.
1. Cyflenwyr a ymgeisiodd er mwyn cael eu cynnwys ar bob fframwaith/contract
isod ac a oedd yn llwyddiannus neu ddim yn llwyddiannus yn ystod y camau
holiadur cyn-gymhwyso a gwahoddiad i dendro.
Cyflwynodd 13 o gwmnïau holiaduron cyn-gymhwyso:
Bates Wells Braithwaite (Lotiau 1 a 2)
Browne Jacobson (Lotiau 1, 2 a 3)
Winckworth Sherwood (Lotiau 1, 2 a 3)
Bircham Dyson Bell (Lotiau 1, 2 a 3)
Eversheds (Lotiau 1 a 3)
Blake Morgan (Lotiau 2 a 3)
Geldards (Lotiau 2 a 3)
Hugh James (Lotiau 2 a 3)
Weightmans (Lot 3)
Veale Wasbrough Vizards (Lot 3)
Burges Salmon (Lot 3)
Prolegal Ltd (Lot 3)
MLM Cartright (Lot 3)
Gwnaethom wahodd deg o gwmnïau i dendro am un neu fwy o dair lot, fel y nodir isod. Ni
wnaethom wahodd pob cwmni i dendro am bob lot - dim ond y cwmnïau hynny a oedd yn
gymwys o ran y lot perthnasol.
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Lot 1 materion archwilio (llywodraeth leol a chyrff nad ydynt yn gysylltiedig â llywodraeth
leol):
Bates Wells Braithwaite
Browne Jacobson
Winckworth Sherwood
Bircham Dyson Bell
Lot 2 gweinyddu busnes cyffredinol (e.e. caffael ac ystadau):
Browne Jacobson
Bircham Dyson Bell
Winckworth Sherwood
Blake Morgan
Geldards
Bates Wells Braithwaite
Hugh James
Lot 3 cyflogaeth:
Weightmans
Bircham Dyson Bell
Veale Wasbrough Vizards
Blake Morgan
MLM Cartwright
Mae'r tendrwyr llwyddiannus a'r rheini sydd yn ail ar gyfer pob lot fel a ganlyn:
Lot 1 materion archwilio (llywodraeth leol a chyrff nad ydynt yn gysylltiedig â llywodraeth
leol):
Bates Wells Braithwaite
Browne Jacobson
Lot 2 gweinyddu busnes cyffredinol (e.e. caffael ac ystadau):
Bates Wells Braithwaite
Blake Morgan
Lot 3 cyflogaeth:
Blake Morgan
Weightmans
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2. Gwerthoedd contractau pob fframwaith/contract (ac unrhyw is-lot), y flwyddyn
hyd yn hyn
Mae'r gwariant ar gyfer 2018 hyd yn hyn fel a ganlyn:
Lot 1 materion archwilio (llywodraeth leol a chyrff nad ydynt yn gysylltiedig â llywodraeth
leol):£28,590.00
Lot 2 gweinyddu busnes cyffredinol (e.e. caffael ac ystadau): £14,738.40
Lot 3 cyflogaeth:

£12,626.00

3. Dyddiad dechrau a hyd y fframwaith?
Mae'r Cytundeb Fframwaith yn ddyddiedig 26 Mehefin 2015 ac mae ganddo gyfnod o
bedair blynedd.
4. A oes cymal ymestyn yn y fframwaith (fframweithiau) / contract(au) ac, os felly,
beth yw hyd yr estyniad?
Mae darpariaeth yn y fframwaith ar gyfer ymestyn y cytundeb am gyfnod penodedig
cytunedig.
5. A oes penderfyniad wedi'i wneud eto ynghylch a fydd y fframwaith
(fframweithiau) / contract(au) yn cael ei ymestyn /eu hymestyn neu ei adnewyddu /
eu hadnewyddu?
Nac oes, rydym yn rhagweld y bydd lotiau 1 a 2 yn cael eu hail dendro trwy broses
Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) yn 2019. Mae'n debygol y bydd Lot
3 yn mynd trwy broses dyfynbris (yn unol â'n gweithdrefnau caffael) oherwydd y gwerth is
sydd ynghlwm.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, neu gwestiynau o ran sut rwyf wedi ymdrin
â'ch cais, mae pob croeso i chi gysylltu â fi.
Yn gywir
Swyddog Gwybodaeth
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