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ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО СТРОИТЕЛСТВО (ИЦС)

ЛИСТ 
ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА
Уважаеми клиенти,
Надяваме се, че ще отделите от своето време, за да ни предоставите Вашата обективна и безпристрастна оценка за нашата дейност и извършените услуги чрез попълването на настоящия анкетен лист. Не се колебайте да отбележите негативните фактори. Информацията се разглежда безпристрастно на управленско ниво и способства за подобряване качеството ни на работа с цел удовлетворяване в максимална степен на Вашите изисквания.
ДАННИ ЗА КЛИЕНТА
Организация : .........................................................................................................................................
Лице за контакти : ..................................................................................................................................
Адрес : ……....………………………....................................................................................................................
Телефон : ....................................................... E-mail : ………........…….....………........................................
ВЪПРОСИ КЪМ КЛИЕНТА
1. Постоянен клиент ли сте на ИЦС?
.................................................................................................................................................................
2. Според Вас прецизно и точно ли са проведени изпитванията?
................................................................................................................................................................
3. Удовлетворяват ли Ви сроковете за провеждане на изпитванията?
................................................................................................................................................................
4. Цените за изпитванията приемливи ли са за Вашата фирма?
.................................................................................................................................................................
5. Спазена ли е според Вас конфиденциалността при провеждане на изпитванията? Имали ли сте досега информация за нарушаването й – за Вашата фирма и за други фирми?
.................................................................................................................................................................
6. Доволни ли сте от процедурите по заявяването на изпитването, доставянето (вземането) на необходимите проби и получаването на протоколите?
................................................................................................................................................................
7. Имали ли сте желание да наблюдавате изпитването или част от него? Отказван ли Ви е достъп до лабораторията и защо?
.................................................................................................................................................................
8. Имали ли сте досега рекламации към дейността на ИЦС и уведомявали ли сте писмено за това ръководството на ИЦС?
..........................................................................................................................................................
9. Според Вашите наблюдения достатъчно компетентен ли е персоналът на ИЦС?
............................................................................................................................................................
10. Смятате ли за в бъдеще да използвате услугите на ИЦС?
...........................................................................................................................................................
11. Имате ли конкретни препоръки за подобряването на работата и взаимоотношенията между Вашата фирма и ИЦС?
................................................................................................................................................................

Дата : .............................                                                Клиент : ..........................................................

