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Eiddo/RCR/0230 
Uned Caffi Canolfan Byw’n Iach Penllyn, Y Bala 

 

 
CYFLWYNIAD 
Gwahoddir bidiau tendr ar gyfer tenantiaeth Uned Caffi ar 
safle Canolfan Byw’n Iach Penllyn, Y Bala.  
Cynigir Tenantiaeth Fusnes 5 blynedd. 
 
Mae’r gwasanaethau sylfaenol wedi darparu yn yr Uned o 
ran cyflenwadau a thoiledau ond bydd gofyn i’r tenant osod 
cegin a dodrefnu.  
  
Mae Canolfan Byw’n Iach Penllyn yn ganolfan brysur yn 
enwedig yn ystod y tymor gwyliau, mae hefyd yn ganolbwynt 
i gymunedau lleol. 
 
Mae Cwmni Byw’n Iach wedi ymrwymo i lwyddiant y 
ganolfan yn gyffredinol, a bydd yn gweithio gyda’r ymgeisydd 
llwyddiannus cyn belled â phosib i ddarparu gwasanaeth. 
   
Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu gwasanaeth 
o safon uchel am gyfnod o bum mlynedd. 

 

 

 
DISGRIFIAD 
Mae’r Uned Caffi yn adeilad annibynnol sy’n mesur oddeutu 100m2 ac mae addasiadau wedi eu gwneud i er mwyn cydymffurfio a 
gofynion iechyd a hylendid. Dylai pob darpar denant ymweld â’r gofod a bodloni eu hunain ynglŷn â’i addasrwydd ar gyfer eu 
defnydd arfaethedig. Dangosir y gofod wedi lliwio’n goch ar y cynllun amgaeedig. 
 
Nid oes mannau parcio dynodedig yn gysylltiedig â’r Uned Caffi, er hynny, gall y tenant a’u cwsmeriaid ddefnyddio'r cyfleusterau ar 
safle ehangach y Ganolfan ar eu risg ei hunan ac yn unol â thelerau ac amodau’r landlord. 
 
GWASANAETH 
Bydd y tenant yn ymrwymo i ddarparu gwasanaeth am isafswm o bedair awr y dydd, 3 diwrnod yr wythnos.  
Gall y landlord a’r tenant gytuno i ostwng yr oriau yn amodol i gytundeb y ddau barti, ee. tros gyfnod y Nadolig. 
 
CYFNOD / DEILIADAETH 
Cynigir y denantiaeth am gyfnod cychwynnol o 5 mlynedd o'r cyntaf o Orffennaf, 2019 (neu yn gynharach drwy gytundeb).   
Bydd yn denantiaeth fusnes wedi ei heithrio o ddarpariaeth adrannau 24-28 o Ddeddf Landlord a Thenant 1954. Golyga hyn na fydd 
unrhyw ymrwymiad i ymestyn y denantiaeth tu hwnt i’r cyfnod gwreiddiol. Dylai darpar denantiaid gymryd cyngor proffesiynol 
addas ynglŷn ag oblygiadau'r Ddeddf.     
 
DEFNYDD 
Fel caffi ar gyfer gwerthu bwyd a diod (dim alcohol) i’w fwyta ar y safle.  
Yn unol â Dosbarth Defnydd Cynllunio A3. 
Oherwydd rheolau cynllunio bydd yr holl fwyd a diod a gynigir i’w fwyta yn yr adeilad a ddim i’w gludo allan. Ni chaniateir darparu 
gwasanaethy ‘take away’. 
Dylai’r cynnig arlwyo gyd-fynd gyda gweledigaeth cwmni Byw’n Iach a rhaid i’r bwydlenni gynnig dewisiadau iach. 
Ni fydd hawl i unrhyw nwyddau tobacco na e-sigarennau ar y safle mewn unrhyw achlysur. 
  
GLANHAU 
Bydd y tenant yn glanhau’r gofod cyfan yn rheolaidd gan gynnwys yr holl osodiadau a ffitiadau yno, i foddhad y landlord. Bydd y 
tenant yn gyfrifol am waredu’r holl sbwriel o’r safle. Ni chaniateir gwagio i finiau’r Ganolfan. 
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GWASANAETHAU 
Caiff yr eiddo ei wasanaethu gan brif gyflenwad dŵr, trydan a nwy drwy fesuryddion / is- fesuryddion a'r tenant fydd yn gyfrifol 
amdanynt drwy gydol cyfnod y denantiaeth.   
Nid yw'r gwasanaethau wedi eu harchwilio ac ni ellir rhoi unrhyw warant ynglŷn â'u cyflwr. 
 
OFFER CEGIN 
Gall y landlord ryddhau peth offer coginio ar gyfer defnydd y tenant. Dylai unrhyw ddarpar denant sydd yn dymuno manteisio ar y 
cynnig wneud apwyntiad i ymweld â’r Ganolfan o flaen llaw er mwyn archwilio’r offer. 
Y tenant fydd yn gyfrifol am adleoli unrhyw offer bydda’n defnyddio ac am unrhyw gostau gosod a chynnal a chadw yn ystod oes y 
cytundeb. Ni all y landlord warantu cyflwr nag addasrwydd unrhyw offer.   
 
ATGYWEIRIO A CHYNNAL A CHADW  
Bydd y tenant yn gwbl gyfrifol am gadw tu fewn i'r eiddo i gynnwys gorffeniadau waliau a lloriau ac unrhyw osodiadau mewn cyflwr 
da. 
Bydd y tenant yn gwbl gyfrifol am gegin ac unrhyw gyfarpar arlwyo arall gosodedig. 
Bydd y tenant yn ymgynghori gyda’r landlord cyn ymgymryd ag unrhyw waith cynnal a chadw. 
  
Bydd y landlord yn atgyweirio ac yn cynnal a chadw tu allan i'r eiddo i gyflwr sydd ddim gwaeth nag oedd ar ddechrau'r brydles, er 
osgoi unrhyw amheuaeth ystyrir fod y ffenestri a'r drysau fel nodweddion allanol.     
 
ADDASRWYDD, ADDASIADAU A GWELLIANNAU 
Gosodir yr eiddo yn ei gyflwr presennol, ni fydd y landlord yn ymgymryd ag unrhyw waith pellach. Tra bod yr eiddo yn cael ei 
marchnata fel Gofod addas ar gyfer Caffi, ar hyn o bryd NID yw yn addas ar gyfer arlwyo sylweddol, rhaid i bob darpar denant 
fodloni eu hunain mewn perthynas ag addasrwydd y gofod ar gyfer eu bwriad a dylent ystyried ymysg arall; capasiti gwasanaethau a 
threfniadau awyru. 
Ni chaniateir addasiadau a gwelliannau i'r eiddo heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan y landlord.  Bydd y landlord yn ystyried 
ceisiadau gan yr ymgeisydd llwyddiannus i addasu a gwella'r eiddo.  Dylid nodi y bydd unrhyw ganiatâd yn amodol i'r ymgeisydd 
llwyddiannus yn darparu dyluniadau i'w cymeradwyo gan y landlord gan gydymffurfio gyda'r holl ofynion statudol gan gynnwys 
Cynllunio a Rheolaeth Adeiladu. 
 
TRETHI 
Y tenant fydd yn gyfrifol am unrhyw drethi busnes.  Mae manylion am y gwerth trethadwy a'r trethi sy'n daladwy ar gael drwy 
gysylltu ag Uned Drethi'r Cyngor ar (01766) 771000. 
 
YSWIRIANT / INDEMNIAD 
Y tenant fydd yn gyfrifol am sicrhau fod ganddo/ganddi:    

 Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus gydag indemniad i'r Cyngor mewn perthynas â hawliau trydydd parti am niwed neu 
golled a achoswyd o ganlyniad i weithred neu esgeulustod gan y tenant gydag isafswm gwerth polisi o £5,000,000. (Bydd yn 
ofynnol fod y tenant yn darparu tystiolaeth o hyn). 

 Unrhyw yswiriant arall mae'r tenant yn ei ystyried sy'n briodol.  
 
ARWYDDION / DWYIEITHRWYDD 
Gall y tenant godi arwyddion priodol ar du allan i'r eiddo yn amodol i gymeradwyaeth y landlord o'r geiriau a'r dyluniad. Rhaid i bob 
arwydd a ddangosir fod yn ddwyieithog - Cymraeg a Saesneg ac wedi eu darparu ar gost y tenant.   
 
AMODAU ERAILL 
Gweler yn atodol gopi o brif benawdau'r telerau fydd yn cael eu cynnig i'r tendrwr llwyddiannus.    
Dylai’r tendrwyr sicrhau eu bod yn ymwybodol o'u holl oblygiadau gan ystyried cymryd cyngor proffesiynol.   
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LLUNIAU MEWNOL 

 
CYNNIG TENDR 
Rhaid i'r holl dendrwyr gyfeirio at a dilyn y Cyfarwyddiadau Tendr, ni ystyrir tendrau a gyflwynir sydd ddim yn unol â'r rhain. 
 
Rhaid i'r holl dendrau gael eu cyflwyno gan ddefnyddio ac yn unol â'r ffurflen tendr a'r amlen, sydd ar gael o'r Uned Stadau.    
 
Rhaid i'r tendrau gyrraedd Swyddfeydd Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH ddim hwyrach na 14:00 ar ddydd 
Mercher, 19eg o Fehefin 2019. 
 
TAW 
Nid yw'r eiddo wedi ei ddewis ar gyfer Treth ar Werth. Ni fydd TAW yn daladwy ar y rhent. Y tenant fydd yn gyfrifol am dalu ac 
adennill unrhyw drethi mae ef/hi yn gyfrifol amdanynt.  
 
YMWELIADAU 
Bydd yr eiddo ar gael i'w archwilio drwy apwyntiad ymlaen llaw yn unig;   

 9yb i 12 ar ddydd Mercher, 5ed Mehefin, 2019. 

 9yb i 12 ar ddydd Mercher, 12fed Mehefin, 2019.  
 
I drefnu apwyntiad, cysylltwch ymlaen llaw â'r Uned Stadau.  
 
CYFLAWNI'R TENDR  
Dylai pob tendrwr archwilio'r eiddo cyn cyflwyno tendr gan fodloni eu hunain am yr amodau lleol a'r cyfyngiadau sy'n effeithio ar y 
contract.  Ni fydd unrhyw hawliadau a gyfyd o fethiant i wneud hyn yn cael eu derbyn.  
   
Dylid tybio y bydd y landlord yn derbyn y cynnig tendr uchaf, ar yr amod fod defnydd arfaethedig yr ymgeisydd llwyddiannus yn 
addas a'u bod yn gallu darparu prawf boddhaol o gyllid.   
 
COSTAU 
Bydd pob tendrwr, llwyddiannus ai peidio yn talu am eu costau ei hunain mewn cysylltiad â'r broses dendro, beth bynnag yw'r 
canlyniad.    
Bydd gofyn i’r tendrwr llwyddiannus gyfrannu £430 tuag at gostau cyfreithiol y landlord mewn cysylltiad â pharatoi a chwblhau'r 
brydles.  
 
YMHOLIADAU 
Dylai'r holl ymholiadau sy'n ymwneud â'r gosodiad gael eu gwneud ymlaen llaw ac mewn digon o amser gan eu cyfeirio at; 
Richard Carrington Rees, Syrfëwr Stadau Cynorthwyol, Cyngor Gwynedd 
Drwy e-bost os yn bosib RichardCarringtonRees@gwynedd.llyw.cymru 
neu fel arall ar 01286 679 272 
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HYSBYSIAD 
Yn unol â Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008, mae Cyngor Gwynedd yn rhoi rhybudd;  

1. Bod y manylion hyn wedi eu gosod fel amlinelliad cyffredinol yn unig fel canllaw i'r prynwyr neu'r prydleswyr posib, ac nid 
ydynt yn ffurfio, nac yn ffurfio rhan o, gynnig na chontract.  

2. Rhoddir yr holl ddisgrifiadau, cyfeiriadau at gyflwr a'r caniatâd angenrheidiol i ddefnyddio a meddiannu'r uned ac unrhyw 
fanylion eraill yn ddidwyll, a chredir eu bod yn gywir ond ni ddylai unrhyw ddarpar brynwyr ddibynnu arnynt fel 
datganiadau neu gynrychiolaeth o'r ffeithiau ond mae'n rhaid iddynt fodloni eu hunain drwy archwilio neu fel arall am 
gywirdeb bob un ohonynt.  Mae'r holl fesuriadau yn lled gywir. 

3. Nid oes gan unrhyw unigolyn sydd yng nghyflogaeth Cyngor Gwynedd na chwmni Byw’n Iach Cyf. unrhyw awdurdod i 
wneud neu i roi unrhyw sylwadau na gwarant o gwbl mewn perthynas â'r eiddo yma. 

4. Mae'r holl ohebiaeth am y cynnig yma'n amodol i gontract.  
5. Pe bai unrhyw anghysondeb rhwng y Manylion yma a'r Penawdau Telerau, yr olaf fydd yn cael blaenoriaeth.  

 
Cyfarwyddiadau a Chanllawiau Tendr  
 

1. Rhaid i'r holl dendrau gael eu cyflwyno gan ddefnyddio, ac yn unol â'r ffurflen tendr a'r amlen benodedig, sydd ar gael o'r 
Uned Stadau.  Mae hyn er mwyn sicrhau nad yw'r cynigion yn cael eu hagor cyn dyddiad cau'r tendr.  

2. Rhaid i'r tendrau gyrraedd Swyddfeydd Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH ddim hwyrach na 14:00 ar 
ddydd Mercher, 19eg o Fehefin 2019. 

3. Ni ddylai amlen y tendr gael ei marcio na'i newid mewn unrhyw fodd i'w gwneud yn wahanol.  

4. Rhaid i'r tendrwr dalu unrhyw dâl postio.  

5. Ni fydd y cynigion yn cael eu hagor a'u hystyried cyn yr amser a'r dyddiad a nodir uchod.  

6. Rhaid i'r tendr llwyddiannus, ac eithrio mewn amgylchiadau arbennig, fynd i brydles am yr eiddo cyn pen dim mwy na wyth 
wythnos galendr wedi derbyn y dogfennau prydles drafft.    

7. Y tendrwr llwyddiannus fydd yn gyfrifol am ei gostau ei hun sy'n gysylltiedig gyda gosod yr eiddo (yn cynnwys costau 
cyfreithiol).   

8. Rhaid i'r holl gynigion ariannol gael eu nodi mewn punnoedd heb gynnwys treth ar werth. 

9. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu prawf o gyllid er bodlondeb y landlord cyn pen pythefnos o gael gwybod 
ei fod wedi llwyddo.  

10. Ceidw'r landlord yr hawl i wrthod y tendr uchaf neu unrhyw dendr a gyflwynwyd.  

11. Ni fydd y landlord yn ystyried unrhyw dendr a wnaed sydd yn cyfeirio at dendr arall.  

12. Nid yw hyn yn dendr ffurfiol ac ni fydd unrhyw gontract yn cael ei lunio drwy dderbyn unrhyw gynnig neu gais mewn 
ymateb i'r cais yma.  Dyma fydd y sefyllfa hyd nes fo contractau ffurfiol wedi eu cytuno a'u cyfnewid.   

13. Ceidw'r Cyngor yr hawl i beidio ystyried unrhyw ddiffyg mewn cydymffurfio gyda'r telerau uchod wrth dderbyn unrhyw 
gynnig neu gais, ond fe geidw'r hawl i fynnu cydymffurfio wedi hynny cyn, neu fel cyn-amod i gwblhau'r contractau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gwasanaeth Eiddo Corfforaethol  
www.gwynedd.llyw.cym 

 

 

                     Gwasanaeth Eiddo Gorfforaethol 
gwynedd.llyw.cymru/arosod 

 
CYNLLUN LLAWR 
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LLUNIAU MEWNOL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CYNLLUN LLEOLIAD 
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